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“Se o mundo fosse
um trem; 
se a vida fosse
uma passagem; 
se Deus existisse e eu 
me encontrasse com Ele, 
eu devolveria o bilhete”.
Fiódor Dostoiévski (1821/1881)
Romancista russo
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O Relatório de Efetivi-
dade, apresentado 
ontem (11) pelo BN-

DES mostra que 45% das en-
tregas de projetos aprovados 
em 2018 foram para micro, 
pequenas e médias empre-
sas e 55% para projetos de 
grandes empresas. Em 2015, 
o percentual investimentos 
nas MPMEs era de 27%. Esse 
reposicionamento do banco 
passa principalmente pela 
digitalização dos produtos.

Atualmente está mais ágil a 
concessão de crédito para a 
micro e pequena empresas”, 
disse o chefe do Departamen-

Cresceu o apoio do BNDES 
a projetos de pequenas e 
médias empresas

to de Inteligência de Negócios 
do BNDES, Victor Pina. No 
biênio 2017/18, o banco conse-
guiu estabilizar a sua taxa de 
investimento em torno de R$ 
70 bilhões, o que signifi ca um 
desembolso em torno de 1% do 
PIB: 1,08% em 2017 e 1,02%, 
em 2018. Esses valores fi caram 
ainda distantes dos do biênio 
2013/14, quando o banco inves-
tiu R$190,4 bilhões e R$ 187,8 
bilhões, respectivamente.

A infraestrutura foi o seg-
mento com maior investimento 
(38%, em 2017, e 44%, em 
2018). A indústria recebeu 21% 
dos investimentos em 2017, mas 

perdeu 3 pontos percentuais 
no ano seguinte, fi cando com 
18%. A agropecuária viu crescer 
levemente os investimentos de 
20%, em 2017, para 21%, em 
2018. O relatório mostra que os 
projetos fi nanciados pelo banco 
criaram, ou mantiveram, cerca 
de 2,27 milhões de empregos 
(1,15 milhão em 1027 e 1,12 
milhão em 2018).

Pina destacou a participação 
do BNDES no setor de energia, 
com acréscimo de 11.099 mega-
watts na capacidade de geração 
de energia, que representou 
aumento de 75%. Ressaltou as 
energias hidrelétrica e eólica 

O relatório mostra que os projetos fi nanciados pelo banco criaram, ou mantiveram,

cerca de 2,27 milhões de empregos.

e a expansão de 7,7 mil km 
na rede de transmissão. Na 
área de saneamento, foram 17 

projetos de investimentos no 
biênio, o que representa que 
o abastecimento de 320 mil 

pessoas com água e 943 mil 
com novas ligações de esgoto 
(ABr). 

O governo do Iraque diz que vai responder às demandas por 

meio da condução de reformas políticas.

Casa da Mulher Brasileira
O Governador João Doria e a 

Ministra da Mulher, Damares Alves, 
inauguraram ontem (11) a Casa da 
Mulher Brasileira, que prestará servi-
ços para mulheres vítimas de violên-
cia. Localizada na Rua Vieira Ravasco, 
26, no Cambuci, possui 3.659 m2 e 
funcionará 24h por dia, prestando 
serviços humanizados para mulheres 
em situação de violência, garantindo 
o seu fortalecimento e autonomia. É 
a 1ª deste modelo no Estado de São 
Paulo e a 7ª no país.

O presidente Jair Bolsonaro 
entregou ontem (11), em Cam-
pina Grande, na Paraíba, 4,1 mil 
moradias populares a famílias de 
baixa renda. O presidente fez 
agradecimentos às autoridades 
que colaboraram para a conclu-
são do novo conjunto habita-
cional, e disse que, na política, 
“ninguém faz nada sozinho”.

“Para administrar esse país, 
temos que ter bons políticos ao 
nosso lado e, graças a Deus, o 
quadro de políticos no Brasil 
melhorou, e bastante. Temos 
aprovado muita coisa na Câma-
ra e no Senado, com conven-
cimento, com entendimento. 
Isso realmente faz uma boa 
política para o nosso Brasil”, 
disse ao lado do ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto, autoridades 

locais e parlamentares.
O Conjunto Habitacional Alu-

ízio Campos tem 3.012 casas e 
1.088 apartamentos de até 48 
metros quadrados, avaliados 
em R$ 61 mil cada, que be-
nefi ciarão 16 mil pessoas. Os 
contemplados com as novas 
moradias têm renda familiar de 
até R$ 1,8 mil mensais e, para o 
sorteio, foram reservadas cotas 
para famílias com idosos, pes-
soas com defi ciência e crianças 
com microcefalia.

O empreendimento contou 
com aporte de R$ 262,5 milhões 
da União e tem infraestrutura 
completa, dois ginásios cober-
tos, três creches, duas escolas, 
duas unidades básicas de Saú-
de, um Centro de Referência de 
Assistência Social e dez praças 
com academias de saúde (ABr).

A Saudi Food and Drug Au-
thority - autoridade sanitária da 
Arábia Saudita - habilitou oito 
novos estabelecimentos para 
a exportação de carne bovina 
brasileira e seus produtos.  A 
medida se segue a uma visita 
da ministra brasileira da Agri-
cultura, Tereza Cristina, que  
em setembro passado esteve 
naquele país árabe negocian-
do a abertura de mercado 
para produtos agropecuários 
brasileiros.

A decisão foi comemorada 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro, em mensagem no Twitter: 
“Após China anunciar habili-
tação da exportação de nosso 
miúdo suíno, a Arábia Saudita 

A autorização é voltada para a exportação de carne bovina.

O Ministério de Infraestrutura 
iniciou um estudo sobre a pos-
sibilidade de unir três empresas 
estatais: a Infraero, a Empresa 
de Planejamento em Logística 
(EPL) e a Valec Engenharia, 
Construções e Ferrovias S.A.. 
O ministro Tarcísio de Freitas 
estimou ontem (11) que a ava-
liação pode levar entre seis e 
oito meses para ser concluída. 
O eventual processo poderia 
ocorrer já no ano que vem.

“É uma coisa embrionária, 
a gente vê que existe alguma 
superposição entre atividades 
dessas empresas. Podemos 
ter essas atividades em uma 
empresa, com apenas uma área 
administrativa. Então, há pos-
sibilidade de, nesse formato, 
fazer a mesma coisa com mais 
efi ciência e menos custo”, disse 
o ministro, que se reuniu com 

Ministro Tarcísio de Freitas: eventual processo poderia ocorrer 

já no ano que vem.
Ontem (11), o comandante do polícia boliviana 

também renunciou.

Thaier Al-Sudani/Reuters

Alan Santos/PR

Arquivo/ABr
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A Comissão de Direitos Hu-
manos do Iraque afi rma que 
protestos antigoverno, que já 
duram um mês, deixaram mais 
de 300 mortos.

Pessoas frustradas com altos 
índices de desemprego e cor-
rupção começaram a tomar as 
ruas no início de outubro na 
capital Bagdá e em cidades nas 
regiões central e sul do país.

Pelo menos 4 pessoas mor-
reram no sábado (9), quando 
forças de segurança entraram 
em confl ito com manifestantes 
perto de pontes que levam a um 
distrito da capital, que abriga 

edifícios governamentais e 
embaixadas estrangeiras. Até 
domingo (10), o número total 
de mortes entre manifestantes 
e agentes das forças de segu-
rança chegou a 319, e cerca de 
15 mil pessoas fi caram feridas.

O governo do Iraque diz que 
vai responder às demandas 
dos manifestantes por meio da 
condução de reformas políticas. 
Mas ainda não está claro em 
que consistem esses planos, já 
que os partidos políticos per-
manecem em desacordo sobre 
os laços do país com o vizinho 
Irã (NHK/ABr).

O secretário-geral da OEA, 
Luis Almagro, afi rmou ontem 
(11) que é necessário rejeitar 
“qualquer solução inconstitu-
cional” para resolver a crise 
na Bolívia, depois que o presi-
dente Evo Morales renunciou 
ao cargo. Que é preciso agir 
de maneira “urgente” para a 
realização de novas eleições no 
país e garantir a “pacifi cação e 
o respeito ao Estado de Direi-
to”. A Secretaria-Geral ainda 
convocou o Poder Legislativo 
a “nomear novas autoridades 
eleitorais que garantam um 
novo processo eleitoral”. Além 
disso, Almagro pediu para o 
Judiciário continuar investi-
gando possíveis fraudes ligadas 
ao pleito de 20 de outubro. O 

comunicado foi divulgado um 
dia depois que Morales anun-
ciou sua renúncia à presidência, 
deixando um vácuo de poder 
e uma situação de crescente 
incerteza. 

Ontem cedo, inclusive, o 
comandante da polícia da Bo-
lívia, Yuri Calderón, também 
renunciou ao posto depois de 
ter sido pressionado pela alta 
cúpula do Exército do país. De 
acordo com o diretor de comu-
nicação da Polícia Boliviana, 
Ruddy Uria, um novo chefe 
será escolhido para “devolver 
a ordem” no território depois 
de uma noite marcada por 
incêndios e saques na cidade 
de La Paz (ANSA).

Pexels/Reprodução

Ministério de Infraestrutura estuda 
possibilidade de fusão de três estatais

privatização. “Se a gente perce-
ber, lá na frente, no futuro, que 
essa empresa gera muito valor 
e há algo que possa ser objeto 
do mercado privado, pode ser 
que lá na frente a gente pense 
também em uma privatização, 
mas não é a ideia no momento”.

Freitas afi rmou que o desafi o 
é saber se o modelo é mesmo 
o mais adequado. Ele consi-
dera que, caso a hipótese seja 
confi rmada, a fusão poderia 
ocorrer com rapidez, já que a 
União é a única acionista das 
três empresas. Tarcisio anali-
sou que turbulências políticas 
em outros países da América 
do Sul, como Chile e Bolívia, 
não terão repercussão sobre 
o interesse de investidores no 
Brasil. “Tenho certeza que o 
interesse no País vai se manter 
em alta”, concluiu (ABr).

empresários no Rio de Janeiro, 
em almoço promovido pela Câ-
mara Espanhola de Comércio.

A fusão aproveitaria o quadro 
de funcionários das três compa-

nhias e não geraria demissões. 
O ministro afi rmou que o estudo 
busca reduzir gastos, aumentar 
a efi ciência e não tem o objetivo 
de preparar as empresas para a 

OEA pede urgência ao 
Congresso boliviano na 
realização de eleições

Protestos contra o 
governo deixam mais de 

300 mortos no Iraque

Arábia Saudita habilita 
oito novos

frigorífi cos brasileiros

Bolsonaro entregou 
4,1 mil moradias 

populares na Paraíba

faz o mesmo com 8 estabeleci-
mentos do Brasil com a carne 
bovina. Geração de emprego e 
produção. Trabalho da @Min_
Agricultura @TerezaCrisMS em 
nossa viagem ao Oriente Médio 
e Ásia. Grande Dia!”

A ministra Tereza Cristina 
atribuiu o sucesso das nego-
ciações que resultaram na 
habilitação dos frigorífi cos à 
recente viagem do presidente 
Jair Bolsonaro à Arábia Sau-
dita. “Isso faz parte de toda a 
abertura que o Ministério da 
Agricultura vem fazendo junta-
mente com o governo federal”, 
disse ela, acrescentando que 
“essa é uma ótima notícia para 
começar bem a semana”.

Em 2018, as exportações 
de produtos agropecuários 
brasileiros para a Arábia Sau-
dita renderam US$ 1,7 bilhão. 
Foram mais de 2,9 milhões de 
toneladas de bens comerciali-
zados.Os principais produtos 
exportados para os sauditas 
são carne de frango, açúcar de 
cana, carne bovina, soja, milho, 
açúcar refi nado e café. A carne 
de frango representou 47,4% do 
valor vendido (US$ 804 milhões 
e 486 mil toneladas) (ABr).

O empreendimento 

benefi ciou cerca de 

16 mil pessoas.
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A Inteligência 
Artifi cial no varejo
Estamos chegando em 

2020, e muito antes de 

entrarmos no “ano do 

futuro”, a Inteligência 

Artifi cial (IA) já havia se 

tornado uma realidade 

cada vez mais presente 

no dia a dia das pessoas 

Com foco no consumidor, 
essa tecnologia tem 
ajudado empresas dos 

mais diferentes segmentos a 
entender e antecipar o com-
portamento e os desejos do 
cliente. Os carros ainda não 
estão voando, mas a inovação 
tecnológica mudou completa-
mente muitos dos nossos hábi-
tos. Afi nal, hoje, pouquíssimas 
pessoas conseguem viver sem 
um smartphone do lado, não é 
mesmo? 

O mobile tem sido peça-
-chave no relacionamento das 
marcas com o consumidor. 
Posso apostar que depois do 
WhatsApp você começou a 
mandar mais mensagens de 
texto. Esse é um bom exemplo 
de como o comportamento do 
consumidor muda de acordo 
com a evolução da tecnologia. 
A IA transformou a jornada de 
compra do cliente e no varejo, 
e essas mudanças acabam 
impactando diretamente as 
vendas. Em 2018, 70% dos 
consumidores já estavam 
utilizando IA na busca por 
produtos e serviços, segundo 
especialistas. 

Hoje, 95% dos consumido-
res pesquisam online antes 
de decidir em qual loja física 
comprar; 87% deles checam 
online se a loja física possui o 
produto que querem adquirir; e 
94% do dinheiro ainda é gasto 
em lojas físicas, segundo dados 
do Google. Por isso, a presença 
online é tão importante para 
as empresas, independente 
do tamanho. O seu negócio 
precisa aparecer nas buscas 
do potencial cliente. 

O uso da IA para direcionar 
a pesquisa online já se tornou 
natural na jornada de compra. 
Ainda segundo o Google, nos 
últimos anos houve um aumen-
to signifi cativo nas buscas pelo 
termo “perto de mim” - algo em 
torno de 70%. Já entre 2015 
e 2017, as buscas mobile por 
“aberto” + “agora” + “perto 
de mim”, cresceram mais de 
200%. 

Seja um pequeno comércio 
de bairro ou uma gigante em 
seu segmento, todos os negó-
cios do setor precisam se adap-
tar às transformações digitais 
para não perder as vendas. Se 
antes o consumidor já exigia 
relevância e imediatismo nas 
buscas, hoje, ele está cada 
vez menos disposto a esperar 
e, principalmente, a perder 
tempo. O uso de algoritmos 
de IA pelas empresas está 
se tornando um ingrediente 
essencial na receita de um 
resultado satisfatório. 

O potencial cliente precisa 
encontrar o produto que de-
seja em uma busca rápida no 
Google e, mais do que isso, 
encontrá-lo independente 
de onde ele esteja. Com essa 
tecnologia, é possível orientar 
o neoconsumidor sobre o que 
comprar e onde comprar. É de 
extrema importância educar 
o pequeno varejista sobre a 
relevância do digital para o 
negócio para que não fi que 
parado no tempo. 

• Disponibilize seu catálo-
go de produtos em seu 
site (mantenha atuali-
zado); 

• Tenha iniciativas de cam-
panhas regionalizadas 
em redes sociais; 

• Mostre aos consumidores 
onde comprar os seus 
produtos (lançamentos); 

• Valorize seus parceiros 
comerciais, principal-
mente os distribuidores 
que atendem o varejo de 
vizinhança. 

Com o uso de um localizador 
de produtos que utiliza IA, 
é possível favorecer o varejo 
nas duas pontas: melhoran-
do a experiência do cliente 
online-to-offl ine e ajudando 
as empresas no lançamento 
de produtos, engajamento com 
consumidores, prospecção 
e análise de mercado, além 
de direcionar o investimento 
em campanhas de forma mais 
assertiva, tornando as ações 
de lançamento até 30% mais 
efi cientes. 

Ferramenta como o Google 
My Business tem esse foco e 
vem ajudando muito no cres-
cimento online do varejo de 
vizinhança. Hoje, quem facilita 
o processo de compra ganha a 
preferência dos clientes. 

(*) - É CMO da Gofi nd.

Felipe Samy (*)
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News@TI
Looke e Stenna anunciam nova parceria 
@Looke e Stenna Media Consulting anunciaram uma nova parceria 

em que a empresa multinacional passará a fazer com exclusividade 
a representação comercial do serviço brasileiro de streaming para 
ISP´s (pequenos, médios e grandes provedores de banda larga que 
operam em cidades que não são atendidas pelas grandes operadoras 
de cabo e telefonia.) O objetivo central dessa parceria é ampliar o 
alcance da plataforma de fi lmes e séries por todo o país, atingindo 
até as cidades mais remotas (https://www.looke.com.br/).

E-commerce carioca de moda fi tness é vencedor 
do Prêmio Época Negócios | Reclame Aqui 2019
@Na semana passada, rolou o Prêmio Época Negócios | Reclame 

Aqui - As Melhores Empresas para o Consumidor 2019, que 
consagrou a Honey Be (www.honeybe.com.br) uma das vencedoras. 
Na disputa, também estavam grandes marcas do varejo online, como 
Amaro, Nike e Marisa. A maior premiação de atendimento do Brasil 
existe há nove anos e, pela primeira vez, foi realizada em parceria 
com a Época Negócios.Nesta edição, a Honey Be recebeu o prêmio 
especial de CEO RA 1000, categoria que contempla o CEO que 
demonstrou maior engajamento com sua equipe de atendimento. A  
marca responde, por mês, mais de 3 mil dúvidas de clientes, o que 
rendeu a ela um de seus grandes diferenciais: grau de satisfação com 
nota 9.4 no site Reclame Aqui - ferramenta em que usuários podem 
reclamar sobre compras e serviços, entre outros.

Mais de 80% dos pequenos lojistas virtuais irão 
participar da Black Friday 2019
@Não são apenas os consumidores que esperam ansiosamente pela 

data em que podem fazer compras com desconto de até 90% 
sobre o valor da etiqueta. De acordo com levantamento exclusivo da 
Loja Integrada (www.lojaintegrada.com.br),  plataforma gratuita para 
a criação de lojas virtuais com mais de um milhão de unidades criadas, 
cerca de 80,4% dos  lojistas entrevistados pretendem participar da 
Black Friday em 2019 - muitos pela primeira vez.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Os benefícios da transformação 
digital na gestão das cidades

Gustavo Perez (*)

Nesse sentido, é fácil entender que 
inovações tecnológicas e gestão pú-
blica deveriam caminhar lado a lado. 

Com o crescimento contínuo do número 
de dispositivos conectados no mundo, no 
entanto, esse potencial fi ca ainda mais evi-
dente. Mas como, afi nal, as cidades podem 
se benefi ciar da transformação digital e da 
evolução dos serviços de TI?

O primeiro ganho, certamente, é a 
redução de custos. De acordo com o Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, a adoção de processos 
de digitalização pode gerar a redução de 
até 97% nos custos de atendimento do 
setor público. No cenário atual, com as 
administrações governamentais cercadas 
pelas demandas de contenção de gastos, 
a aplicação de novas tecnologias se apre-
senta, portanto, como um caminho prático 
para diminuir as despesas.

Ao mesmo tempo, a transformação digital 
pode ser uma aliada efi caz para oferecer 
mais comodidade à população. Levanta-
mento do governo federal indica que, hoje, 
os cidadãos compõem cerca de 20% do total 
de usuários dos serviços públicos digitais, 
fi cando atrás apenas das empresas privadas, 
com 22%. Esse dado revela a existência de 
uma enorme demanda represada na oferta 
de aplicações e sistemas que podem tornar 
o relacionamento entre as pessoas e o po-
der público menos burocrático e mais ágil.

Embora o setor público de forma geral 
esteja empenhando esforços para aumentar 
o uso de tecnologia, é fato que as prefei-
turas ainda precisam percorrer um longo 
caminho nesse sentido. E os governos 
municipais são os que mais têm a ganham 
com a transformação digital, já que são 
responsáveis pela maior parte dos serviços 
utilizados pelos cidadãos em seu cotidiano 
em áreas essenciais como saúde, educação 
e arrecadação de impostos, entre outras.

Uma das principais vantagens para as 
prefeituras ao investir na modernização e 
digitalização, sem dúvida, é a automação 
de processos. Ao utilizar sistemas baseados 
em conceitos como Inteligência Artifi cial, 
Big Data, Analytics e Machine Learning, os 
municípios podem agregar mais agilidade e 
efi ciência à prestação de serviços, reduzin-
do a ocorrência de erros em processos de 

solicitação de documentos e maximizando 
o acesso às informações dos portais de 
transparência pública. Outras áreas com 
grande potencial para inovações são as 
iniciativas de Mobilidade Urbana e Segu-
rança, com a disseminação de sistemas de 
monitoramento de vias e envio de alertas 
e notifi cações aos usuários.

Porém, o maior exemplo de como 
esse trabalho pode gerar valor de forma 
constante está nas ações ligadas à área 
da Saúde, considerada prioritária pela 
maior parte dos brasileiros. Com o uso de 
aplicativos, dezenas de cidades ao redor 
do País já conseguem reduzir as fi las para 
consultas e procedimentos cirúrgicos por 
meio da gestão inteligente e automatizada 
de informações. Esses municípios também 
passaram a oferecer mais comodidade aos 
cidadãos ao disponibilizar, em ambiente 
online, acesso a resultados de exames 
médicos e ao agendamento de proce-
dimentos, eliminando a necessidade de 
comparecimento às unidades de Saúde.

Esses avanços contribuem para o au-
mento do bem-estar e da satisfação dos 
munícipes, ao mesmo tempo em que ge-
ram signifi cativa economia às prefeituras. 
Segundo dados do documento “Estratégia 
Brasileira para a Transformação Digital”, 
do governo federal, cada atendimento 
presencial custa, em média, cerca de R$ 50 
aos cofres públicos, enquanto os serviços 
digitais chegam a custar menos de R$ 2.

IT Forum 365

À medida que as inovações tecnológicas 
se consolidam no mercado, mais governos 
estão sendo levados a também buscarem 
meios de transformar seus ativos. Vale 
frisar, inclusive, que as prefeituras não 
devem esperar as iniciativas estaduais e 
federais para se preparem a nova realidade 
global. Ao contrário, os gestores munici-
pais devem entender a adoção de serviços 
digitais como uma oportunidade dupla: em 
primeiro lugar, é uma chance de aproximar 
a administração da população, antevendo 
e simplifi cando a oferta de serviços às pes-
soas; além disso, a adoção de TI avançada 
pode signifi car uma extensa e profunda 
economia de recursos, algo extraordina-
riamente importante atualmente.

O desafi o para as prefeituras, porém, é 
concretizar uma estratégia efi ciente de 
transformação digital com o menor impacto 
possível à continuidade de seus serviços. 
Para isso, é aconselhável que os municípios 
contem com parceiros e oportunidades 
que tornem a jornada de digitalização mais 
econômica, viável e ágil.

Seja como for, a criação de cidades digi-
tais é um caminho sem volta. As prefeituras 
terão de se adaptar a este mundo e o melhor 
é que façam esse movimento o quanto an-
tes. Existem inúmeras possibilidades, mas 
deixar o tempo passar, sem dúvida, não é 
a melhor opção. É hora de agir e inovar.

(*) É Diretor Executivo da MTM Tecnologia.

BLACK FRIDAY: COMO OS VAREJISTAS PODEM SE PRIVAR DO 
SEQUESTRO DE ESTOQUE

Vários consumidores já estão se plane-
jando para a Black Friday, a maior data 
promocional do varejo. Segundo o relatório 
Webshoppers da E-bit, a data foi respon-
sável por 4,9% do faturamento total do 
e-commerce em 2018, registrando R$ 2,6 
bilhões, com ticket médio de R$ 608,00. No 
entanto, o que era para ser uma oportuni-
dade das pessoas adquirirem produtos com 
preços mais acessíveis, acaba sendo também 
uma ocasião favorável para os fraudadores.

Segundo Ralf Germer, CEO da PagBrasil - 
fi ntech brasileira líder no processamento de 
pagamentos para e-commerce ao redor do 
mundo - empresários que têm lojas virtuais 
estão suscetíveis a um golpe chamado de 
"sequestro de estoque", realizado a partir 
de compras com boleto bancário. "A prá-
tica acontece quando um concorrente, no 
intuito de prejudicar as vendas de um outro 
e-commerce, compra uma grande quanti-
dade de produtos no boleto, mas não faz 
o pagamento. Dessa forma, o estoque fi ca 
retido em um período de alta sazonalidade 
e o negócio deixa de ganhar", explica.

Uma das formas dos comerciantes pro-
tegerem seus e-commerces dessa fraude, 
é incluírem novos meios de pagamento na 
sua plataforma, optando por soluções que 

comprovem que a compra foi realmente feita 
por uma pessoa de boa fé. "Recomendamos 
o uso do Boleto Flash®, único que comprova 
o pagamento em menos de uma hora. As-
sim, o estoque é liberado rapidamente e o 
empresário não fi ca na mão. Além disso, o 
lojista tem fl exibilidade na hora de defi nir a 
data de vencimento do boleto, estendendo 
o prazo quando necessário", conta Germer.

Outra maneira dos lojistas se protegerem 
contra esse golpe é utilizar soluções antifrau-
de para analisar o risco das transações via 

boleto bancário também. Mas, por se tratar 
de um golpe muito específi co, e diferente da 
fraude considerada clássica, como clonagem 
de cartão, os modelos de risco são diferentes. 
"Por isso, nosso sistema coleta mais de 2 mil 
variáveis sobre um único pedido, inclusive 
algumas delas são específi cas para detectar 
o risco em pedidos de boleto bancário. Com 
isso, os lojistas podem se preocupar em 
vender bastante nessa época do ano", afi rma 
Tom Canabarro, co-fundador da Konduto, 
antifraude para pagamentos online.
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Até sexta-feira para se inscrever nas sessões de pitching da SP Play Week
As startups do setor de gamificação 

interessadas em participar do Pitch for 
Change, sessões de pitching (apresenta-
ções rápidas, executivas e vendedoras) 
que fazem parte do VII Festival Games 

for Change América Latina, precisam 
ficar atentas ao calendário. Termina 
nesta sexta-feira, dia 15 de novembro, 
o prazo para preencher o formulário de 
inscrição online. A rodada de pitching 

será acompanhada e validada por inves-
tidores e patrocinadores com interesse 
em associar suas marcas a projetos de 
inclusão e transformação (https://bit.
ly/2pbm5lV).
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uma demanda crescente de piscicultores, técnicos de aquicultura, 
produtores rurais, entre outros interessados, que buscam métodos 
mais práticos para iniciar ou fomentar sua produção de camarões. A 
criação de camarões pitu (de água doce) é rentável, porque o produto 
tem alto valor de mercado, é comercializado como alimento gourmet 
e, mesmo em pequenas áreas de produção, o piscicultor consegue 
ter lucratividade. Mais informações: (https://cursosfundag.com.br/
carrinho/).

E - Fé e Solidariedade
Amanhã (13), às 14h, no auditório do Espaço Cultural na Av. Rudge, 
848, a psicóloga e escritora Maura de Albanesi ministrará palestra sobre 
o tema “O poder mental e a Fé”. A entrada será a doação de um quilo 
de alimento não perecível, em apoio à edição 2019 da Campanha do 
Natal da LBV. Com uma carreira de mais de trinta anos, cinco livros 
publicados e milhares de seguidores nas redes sociais, Maura de  dedica 
a vida a ajudar pessoas a despertar por completo o poder da mente para 
a conquista dos próprios sonhos. O encontro propiciará uma oportu-
nidade para cada um dos presentes descobrir seu poder interior. Mais 
informações: (www.lbv.org). 

F -  Permutas Multilaterais 
A  XporY.com, maior plataforma de permutas multilaterais do Brasil, 
realiza amanhã (13), em parceria com o Portal Achei no ABC, o 1º Salão 
de Permutas Multilaterais XporY.com. O evento acontece das 8h às 12h 
no Buffet Surreal, no Bairro Campestre, em Santo André. A expectativa é 
que participem profi ssionais de diversas áreas, interessados em alavancar 
seu negócios por meio da permutas. A proposta é estimular a realização 
de negócios por meio da permutas multilaterais, sem investimento em 
reais. Saiba mais em: (https://www.rodadasbrasildenegocios.com.br/
negocios-permuta-corporativas).

G - Objetivos Sustentáveis
A Commvault, líder mundial em software corporativo para gerenciamento 
de dados na nuvem e em ambientes on-premise, integrou-se ao grupo 

A - Parada Cardiorrespiratória
Com o objetivo de promover capacitação e qualifi cação aos profi ssionais 
e estudantes da área de saúde, a Rede de Hospitais São Camilo realiza 
o Curso de Parada Cardiorrespiratória Básico. Através da metodologia 
de simulação realística, os participantes aprenderão a instrumentalizar 
para o atendimento à parada cardiorrespiratória de pacientes adultos. 
O curso acontece no próximo dia 19, das 14h às 17h, no Centro de 
Simulação e Pesquisa São Camilo, na Av. Pompeia, 1.050. As inscrições 
devem ser feitas no site (www.hospitalsaocamilosp.org.br). 

B - Galinhas Livres
A  Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s do mun-
do e que opera a marca em 20 países da América Latina e do Caribe, 
anuncia que começou a comprar ovos de galinhas criadas sem gaiola. O 
primeiro país benefi ciado será o Brasil. A ação reforça o compromisso 
global da marca com o bem-estar animal, além de posicionar o mercado 
brasileiro como referência na região para atingir a meta estabelecida pela 
empresa de comprar exclusivamente esse tipo de produção a partir de 
2025. O projeto inicial está focado no centro de distribuição da empresa 
no Paraná. A partir disso, o plano é expandir a oferta em todo o país. 

C - Estratégias de Negócios 
A California State Univeristy, Northridge oferece programas relevantes. 
Por isso em julho de 2020 dará boas vindas aos alunos do seu mais novo 
curso de extensão: Leadership in an Age Of Disruption. Estuda a evolu-
ção dos cargos de liderança, impactados com o avanço das tecnologias 
disruptivas, e tópicos como a formulação de estratégias de negócios para 
diferentes empresas, a adaptação de organizações tradicionais à era da 
disrupção, o modelo de negócios das startups de sucesso e muito mais. 
Com o benefício de 50%, o investimento é de US$ 3.330, podendo ser 
parcelado em 16 vezes. Saiba mais em (https://csun.ibs-americas.com/).

D - Camarões Pitu 
O Instituto de Pesca disponibiliza o “Curso à Distância sobre Criação 
de Camarões de Água Doce - Módulo Básico”. A atividade atende 

“Business Avengers”, formado por 17 empresas globais que, juntas, 
reúnem mais de USD 500 bilhões em receita e 900 mil funcionários. A 
missão desse grupo é cumprir com os 17  Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável até 2030, acordados pelas nações que integram a ONU. 
Cada empresa está comprometida a zelar por um dos 17 objetivos que 
irão ajudar a despertar a consciência e mudar. A Commvault assumiu 
o controle do objetivo número 12: Consumo e Produção Responsáveis. 
Para saber mais, visite (www.commvault.com).

H - Lingerie por Assinatura
Com a revolução na maneira de vender, os clubes por assinatura têm 
ganhado cada vez mais espaço. Resultado da união de um grupo de em-
preendedores de diversas áreas de atuação como tecnologia, fi nanceira 
e de comunicação, nasceu o Surprise Box, um clube de assinatura de 
lingerie. O clube de lingerie foi criado para atender a mulher moderna e 
o homem que deseja presentear a companheira de forma diferenciada e 
surpreendente. É possível escolher entre uma das três categorias: Sexy, 
Casual e Básico; e escolher entre os tamanhos P, M, G e Plus Size. Mais 
informações: (www.surprisebox.com.br).

I - Investimentos Privados
O Brasil tem o maior programa de concessões de ativos de infraestrutura 
do mundo e são esperados mais de R$ 217 bilhões contratados até 2022 
em investimentos privados para as próximas décadas. Nesse contexto, 
a Sator e a Radar PPP realizam, no dia 10 de dezembro, no Centro de 
Convenções Frei Caneca, a 3ª edição do PPP Awards & Conference 
Brazil, mais importante prêmio de PPPs do país que, além de premiar 
as melhores iniciativas nesse segmento e apresentar os projetos de 
PPPs e concessões, irá debater amplamente esse setor, considerando 
o atual momento econômico e político, e apresentar os melhores cami-
nhos para o curto, médio e longo prazo. Saiba mais em: (http://www.
pppawards.com.br).

J - Economia Criativa
Cerca de 50 expositores, em sua maioria autônomos, pequenos e médios 
empreendedores, apresentarão seus trabalhos durante o Dotsy Market, 
uma feira colaborativa organizada pela RedeDots, uma das maiores 
comunidades virtuais do Brasil. O bazar acontece nos dias 30 de no-
vembro e 1o de dezembro, na Casa B2Mamy, na Rua Mateus Grou 576, 
em Pinheiros. A entrada é grátis e público poderá encontrar artesãos, 
estilistas, artistas plásticos, atrações infantis e gastronomia para todas 
as idades. O evento objetiva incentivar a economia circular e criativa, 
movida por empreendedores que atuam com um propósito transformador 
e respeito à ética e sustentabilidade (www.dotsy.com.br).
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uma demanda crescente de piscicultores, técnicos de aquicultura, 
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A - Parada Cardiorrespiratória
Com o objetivo de promover capacitação e qualifi cação aos profi ssionais 

Autoconhecimento: o 
princípio da liderança
O gestor também precisa 

ter consciência de suas 

fraquezas

Uma pesquisa da Fun-
dação Dom Cabral, 
realizada em 2018, com 

1.200 empresários de todo Bra-
sil, mostrou que para liderar 
uma equipe, o gestor precisa 
conhecer a si mesmo e ser um 
exemplo para o grupo. 

Portanto, uma das habili-
dades mais importantes para 
o profi ssional é o autoconhe-
cimento. Ter consciência a 
respeito de si próprio contribui 
para uma gestão mais asserti-
va, um time mais motivado e, 
consequentemente, melhores 
resultados para a organização. 

Conseguir ter essa com-
preensão de si, porém, não é 
fácil. Além dos pontos fortes, 
o gestor também precisa ter 
consciência de suas fraque-
zas. Ser capaz de avaliar esse 
conjunto completo de atitudes 
facilitará o desenvolvimento 
profissional e aumentará a 
probabilidade de sucesso nas 
tomadas de decisões, planeja-
mentos estratégicos e gestão 
de confl itos. 

Aqui, proponho uma refl exão 
sobre a importância do auto-
conhecimento na liderança e 
na gestão de pessoas, além 
de dar algumas dicas que 
podem ajudar a impulsionar 
a sua carreira e desenvolver o 
autoconhecimento. 

• Não tenha medo de 

pedir ajuda - Uma das 
maneiras mais efetivas 
para evoluir profissio-
nalmente é perguntar às 
pessoas da sua equipe 
ou a colegas de trabalho 
o que elas pensam ao 
seu respeito. Isso mostra 
que você está disposto 

a tentar enxergar seus 
pontos de melhoria para 
aprimorá-los. 

• Dê feedback - Oferecer 
feedbacks das atividades 
desempenhadas pelo 
time que você lidera 
contribui para o desen-
volvimento de cada um 
dos profi ssionais dentro 
da empresa, inclusive o 
seu. Essa é uma das me-
lhores estratégias para 
garantir que os trabalhos 
continuem alinhados ao 
ritmo de produção. 

• Reconheça os méritos 

dos profi ssionais do 

seu time - A principal 
ferramenta de gestão 
de um líder é saber 
reconhecer tanto o seu 
potencial, quanto os dos 
colaboradores da sua 
equipe. Isso garante a 
satisfação profi ssional e 
a motivação para gerar 
mais resultados. 

• Engaje a sua equipe 

- Ter colaboradores en-
gajados signifi ca ter uma 
experiência positiva no 
dia a dia da empresa. Para 
isso, ter um ambiente de 
trabalho agradável é es-
sencial, pois gera menos 
resistência das pessoas, 
que tendem a produzir 
melhor. 

• Saiba tomar decisões 

- O autoconhecimento 
traz confi ança, qualidade 
necessária para liderar e 
buscar respostas. Com 
isso, o profi ssional tam-
bém passa a perceber se 
está pronto para alcançar 
os resultados e, muitas 
vezes, traz propostas de 
como melhorá-los. 

(*) - É diretora de Recursos Humanos 
do Mercado Eletrônico. 

Adriana Oliveira (*) 

Próprio para 
consumo

Exames feitos em amos-
tras de pescado do litoral 
nordestino, atingido pelo 
vazamento de óleo, mostram 
que o produto está próprio 
para o consumo humano. A 
análise foi feita pelo Labora-
tório de Estudos Marinhos 
e Ambientais da PUC/RJ. 
O laboratório analisou os 
níveis de Hidrocarbone-
tos Policíclicos Aromáticos 
(HPA) - indicadores para 
contaminação por derivados 
de petróleo. 

Os resultados revelam ní-
veis baixos dos HPAs detec-
tados em peixes e lagostas, 
não representando riscos 
para o consumo humano. As 
amostras foram coletadas em 
estabelecimentos registra-
dos no Serviço de Inspeção 
Federal (SIF), nos dias 29 e 
30 de outubro, nos estados 
da Bahia, do Ceará, de Per-
nambuco e do Rio Grande 
do Norte (AI/Mapa).

O presidente do Irã, Hassan 
Rouhani, anunciou a desco-
berta de um grande campo de 
petróleo que poderá ampliar 
as reservas conhecidas do país 
em cerca de 30%. Rouhani 
disse que engenheiros irania-
nos descobriram um grande 
campo com 53 bilhões de bar-
ris de petróleo. Acrescentou 
que o campo de petróleo na 
província sudoeste do país, 
Khuzestan, cobre uma área 
de 2.400 km².

A BP, gigante britânico do 
setor de petróleo, declarou 
que até o fi m de 2018 o Irã 
ocupava o quarto lugar no 
mundo em reservas de pe-
tróleo, com total estimado de 
155,6 bilhões de barris. Se a 
dimensão na nova reserva de 
petróleo vier a ser comprova-
da, o volume elevaria a posição 
do país para logo depois da 
Venezuela e Arábia Saudita.

Presidente do Irã, Hassan Rouhani.

Os dados foram divulga-
dos ontem (11) pelo 
Ibre/FGV, em parceria 

com o instituto alemão Ifo.
Já o Indicador de Expectati-

vas (IE) para a região, apesar 
de se manter positivo, caiu 
de 17,2 para 15,5 pontos no 
mesmo período. O Indicador 
da Situação Atual (ISA) da 
América Latina também piorou, 
passando de -61,3 para -63,0. Na 
média anual, 2019 apresentou 
piora em relação a 2018, com 
IE médio de 16,7 pontos, ante 
21,9 pontos no ano passado. O 
ISA terminou 2018 com média 
de -35,3 e este ano a média caiu 
para -52,3.

A maior queda na América 
Latina foi registrada na Ar-
gentina, aonde o ICE passou 
de -21,2 para -55,4. Já o ISA 

O indicador para o Brasil também apresentou piora.

A Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac) quer rever as regras de uso de 
aeronaves não tripuladas no país, os 
chamados drones. A agência regulado-
ra abriu consulta pública para colher 
sugestões e propostas da sociedade 
para mudanças na legislação atual, 
em vigência há mais de dois anos. As 
contribuições serão recebidas até 5 de 
fevereiro de 2020.

Dados de julho deste ano, mostram que 
cerca de 70 mil drones estão cadastrados 
no sistema da Anac, sendo 44 mil para uso 
recreativo e 25 mil para uso profi ssional. A 
agência identifi cou a necessidade de redis-
cutir o Regulamento Brasileiro de Aviação 
Civil Especial nº 94, que trata dos requisitos 
gerais para este tipo de aeronaves não 
tripuladas, em razão do “desenvolvimento 
da aviação não tripulada e a proliferação 

dessa tecnologia em diversos setores”.
Entre os pontos em debate está a revisão 

dos critérios para a concessão de licenças 
e habilitações de pilotos para a aviação 
remota. A medida permitirá o uso de 
equipamentos acima de 400 pés (120m) 
do nível do solo e operações além da linha 
de visão visual (BVLOS). As contribuições 
serão recebidas no portal (https://sistemas.
anac.gov.br/) (ABr).
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Indicador de Clima Econômico 
na América Latina registra queda
O Indicador de Clima Econômico (ICE) da América Latina caiu pelo terceiro trimestre seguido, passando 
de 26,4 pontos negativos em julho de 2019 para 28,2 pontos negativos em outubro

com ICE passando de 18,6 para 
11,8. O Chile caiu de primeiro 
para segundo lugar, ao ter o 
ICE reduzido de 19,1 para 6,8 
pontos no mesmo período.

O indicador para o Brasil 
também apresentou piora, 
com o ICE caindo de -23,2 em 
julho para -25,0 em outubro. O 
ISA fi cou estável em 75 pontos 
negativos e o Índice de Expec-
tativa caiu de 50,0 para 45,0 
pontos positivos. Os problemas 
do Brasil são inadequação da 
infraestrutura, demanda insufi -
ciente, falta de competitividade 
internacional, falta de inovação, 
corrupção, barreiras legais para 
investidores, falta de mão de 
obra qualifi cada, instabilidade 
política, aumento da desigual-
dade de renda e barreiras às 
exportações (ABr).

argentino caiu de -84,6 para 
-100,0 e o IE despencou de 
76,9 pontos positivos para 9,1. 

Apesar de ter apresentado 
queda, o Paraguai subiu para 
a primeira posição na região, 

Irã anuncia descoberta de 
grande campo de petróleo

O anúncio surgiu no momen-
to em que o Irã luta para ven-
der seu petróleo no exterior, 
em meio às sanções impostas 
pelos Estados Unidos. O país, 
aparentemente, está fazen-
do um apelo à comunidade 

internacional no sentido 
de reconfi rmar sua impor-
tância como fornecedor de 
petróleo, numa tentativa de 
disseminar ressentimentos 
contra os Estados Unidos 
(NHK/ABr).

A previsão de instituições 
fi nanceiras para a infl ação este 
ano subiu. A previsão para a 
infl ação, calculada pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), passou de 
3,29% para 3,31%. Para os anos 
seguintes não houve alterações: 
3,60%, em 2020, 3,75% em 
2021, e 3,50% em 2022. Essas 
estimativas são de pesquisa a 
instituições fi nanceiras, elabo-
rada semanalmente pelo Banco 
Central (BC). As projeções para 
2019 e 2020 estão abaixo do 
centro da meta de infl ação que 

deve ser perseguida pelo BC. 
A meta de infl ação, defi nida 

pelo Conselho Monetário Nacio-
nal, é 4,25% em 2019, 4% em 
2020, 3,75% em 2021 e 3,50% 
em 2022, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo. A 
estimativa de expansão do PIB 
foi mantida em 0,92% este ano. 
Para 2020, a projeção subiu de 
2% para 2,08%. Já a expectativa 
para 2021 2022, permanece 
em 2,50%. A previsão para a 
cotação do dólar segue em R$ 4 
para o fi m de 2019 e 2020 (ABr).

Mercado eleva estimativa 
de infl ação para 3,31%Anac abre consulta pública para rever uso dos drones
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O poder de quem 
tem caneta cheia

O presidencialismo de 

coalizão no Brasil terá 

vida longa? 

A interrogação leva em 
conta a propensão do 
atual governo em man-

ter certa distância dos repre-
sentantes políticos temendo 
pressão por espaços e cargos 
na estrutura. A esfera par-
lamentar, observa-se, quer 
ganhar proeminência e maior 
independência do Executivo. 
Aliás, nessa direção age o 
presidente da Câmara, Rodri-
go Maia, ao procurar impor a 
pauta dos deputados e levar 
adiante um avançado progra-
ma reformista.

Há uma premissa verda-
deira, mas desprezada pelo 
presidente Bolsonaro: “quanto 
mais extensa a aliança em 
torno do Executivo, maior a 
probabilidade do governante 
administrar sismos nas frentes 
congressuais e garantir a go-
vernabilidade”. Siglas e blocos, 
sob essa ideia, teriam largo 
espaço na condução do País. 

Essa relação de troca tem 
sido medida histórica do equi-
líbrio entre os dois Poderes. O 
presidencialismo de coalizão 
alimenta-se da base política e 
esta come do seu pasto para 
engordar. Mas Bolsonaro 
considera essa hipótese como 
“velha política”. 

O presidencialismo mitiga-
do, ou um parlamentarismo à 
moda francesa, até foi tentado 
pelo presidente Michel Temer, 
que, de certa forma, governou 
com o Parlamento. Mas o DNA 
do presidencialismo está bem 
presente em nossa cultura 
política. A semente presiden-
cialista viceja em todos os 
espaços. 

O termo presidente faz ecoar 
grandeza, forma associação 
com a aura do Todo-Poderoso, 
com as vestes do monarca, com 
a caneta do homem que tem 
infl uência, poder de mandar 
e desmandar. Até no futebol o 
presidente é o mandachuva. O 
chiste é conhecido: como o ato 
mais importante da partida de 
futebol, o pênalti deveria ser 
cobrado pelo presidente.

O culto à fi gura do presidente 
e, por extensão, a outros ato-
res com o poder da caneta faz 
parte da glorifi cação em torno 
do Poder Executivo. Tronco 
do patrimonialismo ibérico. 
Herdamos da monarquia os 
ritos da Corte: admiração, 
bajulação, respeito e mesuras, 
incluindo o beija-mão. 

O sociólogo francês Maurice 

Duverger defende a tese de 
que o gosto latino-americano 
pelo sistema presidencialista 
tem que ver com o aparato mo-
nárquico na região. O vasto e 
milenar Império Inca, com seus 
grandes caciques, e depois o 
poderio espanhol, com seus 
reis, vice-reis, conquistadores, 
aventureiros e corregedores, 
plasmaram a inclinação por 
regimes de caráter autocrático. 

O presidencialismo por estas 
plagas agrega uma dose de 
autocracia. Já o parlamentaris-
mo que vicejou na Europa se 
inspirou na ideologia liberal da 
Revolução Francesa, cujo alvo 
era a derrubada do soberano. 
Isso explica a frieza europeia 
ante o modelo presidencialis-
ta. A disposição monocrática 
de exercer o poder vem, no 
Brasil, desde 1824, quando a 
Constituição atribuiu a chefi a 
do Executivo ao imperador. 

A adoção do presidencialis-
mo, na Carta de 1891 – que 
absorveu princípios da Carta 
americana de 1787 –, só foi 
interrompida no interregno 
de 1961 a 1963, quando o País 
passou por ligeira experiência 
parlamentarista. Assim, o pre-
sidencialismo se eleva ao altar 
mais alto da cultura política. O 
poder que dele emana impreg-
na a fi gura do man-datário, 
elevado à condição de prote-
tor, benemérito. Essa imagem 
ganha tintas fortes no desenho 
de nossa cidadania. 

De acordo com o traçado do 
sociólogo Thomas Marshall, 
os ingleses construíram sua 
cidadania abrindo, primeiro, a 
porta das liberdades civis, de-
pois, a dos direitos políticos e, 
por fi m, a dos di¬reitos sociais. 
Entre nós, os direitos sociais 
precederam os outros. A densa 
legislação social (benefícios 
trabalhistas e previdenciários) 
foi implantada entre 1930 e 
1945, no ciclo de castração de 
direitos civis e políticos. 

Portanto, o civismo e o 
sentimento de participação 
ficaram adormecidos por 
muito tempo no colchão dos 
benefícios sociais. Imaginar 
que o parlamentarismo terá 
chance só mesmo ante uma 
ruptura mais acentuada entre 
o Executivo e o Legislativo. E 
com a aprovação popular. Por 
enquanto, temos de conviver 
mesmo com o fardão presi-
dencialista.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político
e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

A eleição legislativa do últi-
mo domingo (10) na Espanha 
aprofundou o cenário de im-
passe e divisão política que 
já levou o país duas vezes às 
urnas antecipadamente apenas 
em 2019. O Partido Socialista 
Operário Espanhol (Psoe), do 
primeiro-ministro Pedro Sán-
chez, conquistou 28% dos votos 
e 120 cadeiras no Congresso 
de Deputados, três a menos 
que na eleição de 28 de abril, 
o que deve difi cultar sua tarefa 
de formar um novo governo.

Em segundo lugar aparece o 
conservador Partido Popular 
(PP), com 20,8% dos votos 
(88 assentos no Parlamento), 
à frente da legenda de extrema 
direita Vox, que confi rmou sua 
ascensão ao receber 15,1% 
da preferência e garantir 52 
cadeiras na Câmara. O partido 
havia entrado no Parlamento na 
eleição de abril passado, algo 
inédito para a extrema direita 
espanhola desde o início da 

década de 1980, e agora já tem 
a terceira maior bancada. 

Boa parte desse crescimento 
se deu em cima da sigla populista 
Cidadãos (CS), que ajudara a 
romper o bipartidarismo entre 
Psoe e PP, mas viu sua bancada 
encolher de 57 para 10 deputados.

A coalizão de esquerda Uni-
dade Popular (UP) também 
se desidratou, passando de 
42 para 35 assentos. A UP é 
candidata natural a formar um 
governo com o Psoe. 

Além disso, os socialistas 
terão de ampliar seu leque de 
alianças para garantir maioria 
parlamentar (176 cadeiras, de 
um total de 350). As alterna-
tivas para Sánchez são atrair 
novamente partidos nacio-
nalistas catalães, os mesmos 
que forçaram a convocação da 
eleição de abril, ou garantir a 
abstenção do PP no voto de 
confi ança, apostando no cansa-
ço da população com o impasse 
político no país (ANSA).

Pedro Sánchez terá novamente de buscar alianças

para formar governo.

EPA

Os senadores devem 
concluir, na sessão 
deliberativa de hoje 
(12), a votação da 
chamada PEC Paralela 
da Previdência

Devem votar quatro 
destaques solicitados 
por bancadas parti-

dárias que visam alterar o 
texto-base já aprovado em 
primeiro turno. A expectativa 
é que a matéria seja votada em 
segundo turno no mesmo dia. 

O texto do relator, senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE), 
altera pontos da reforma da 
Previdência. A principal mu-
dança é a inclusão de estados 
e municípios no novo sistema 
de aposentadorias. Eles po-

Senadores debatem durante a votação da PEC Paralela da reforma da Previdência.

A presidente da CCJ do 
Senado, Simone Tebet (MDB-
-MS), anunciou que vai incluir 
na pauta da próxima reunião 
da comissão a proposta que 
altera a legislação sobre a pri-
são em segunda instância. De 
autoria do senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR), 
insere o inciso XVI no art. 93 
da Constituição para permitir 
a possibilidade de execução 
provisória da pena, após a con-
denação por órgão colegiado.

A PEC tem como relatora na 
comissão a senadora Juíza Sel-
ma (Podemos-MT), que deu 
parecer favorável à aprovação 
do texto. Em seu relatório, 
explicou que a proposta é 
simples, defi nindo que a “de-
cisão condenatória proferida 
por órgãos colegiados deve 
ser executada imediatamente, 
independentemente do cabi-
mento de eventuais recursos”. 
E ressaltou que a PEC não 
viola qualquer cláusula pétrea.

“O próprio STF já decidiu 
que a qualifi cação de uma 
norma como cláusula pétrea 
não signifi ca que seja ela 

Waldemir Barreto/Ag.Senado

A proposta, de autoria do senador Oriovisto Guimarães, 

permite a  execução provisória da pena.

A CPI que investiga as fake 
news vai ouvir, no próximo dia 
20, a deputada federal Joice 
Hasselmann (PSL-SP) para 
esclarecer declarações sobre 
milícias digitais feitas pela 
parlamentar em suas redes 
sociais. Autor do requerimento 
para a audiência da deputadas, 
o senador Rogério Carvalho 
(PT-SE), entende que Joice 
pode ajudar nas investigações 
por ter manifestado conhecer a 
origem de mensagens que vem 
recebendo. 

“Não tenho medo da milícia, 
nem de robôs”, publicou Joice 
em 18 de outubro, como res-
posta a publicação do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). 
O senador destacou ainda que, 
na ocasião, Joice também afi r-
mou: “Não se esqueçam que 
eu sei quem vocês são e o que 
fi zeram no verão passado”. 

A deputada foi convidada 
para prestar esclarecimentos 
sobre sua publicação no Twitter 
na qual afi rmou: “Eles têm uma 
milícia virtual e todo mundo 

Proibição ao BNDES 
de fi nanciar projetos 
estrangeiros

Está agendado para ser vo-
tado hoje (12) pela Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado, a proposta que proíbe o 
fi nanciamento do BNDES a go-
vernos estrangeiros e a projetos 
a serem realizados em outros 
países. A proposta, do senador 
Reguffe (Podemos-DF), teve 
duas emendas acolhidas pelo 
relator, o senador Plínio Valério 
(PSDB-AM).

A senadora Rose de Freitas 
(Podemos-ES) entende que um 
dos objetivos do BNDES como 
banco de desenvolvimento é 
apoiar as exportações brasilei-
ras, sendo a principal fonte de 
fi nanciamento de médio e longo 
prazos das vendas externas do 
país. Ela acredita que as duas 
emendas, apresentadas pela se-
nadora Kátia Abreu (PDT-TO), 
cria exceções importantes para 
que o Brasil possa alcançar im-
portantes mercados de serviços 
estrangeiros.

Caso o projeto seja aprovado, 
seguirá para a CCJ, onde terá 
caráter terminativo. Ou seja, 
poderá seguir diretamente 
para análise da Câmara caso 
não seja apresentado recurso 
para ser votado pelo Plenário 
(Ag.Senado).
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Joice Hasselmann afi rmou conhecer a existência
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Lei vai punir quem 
divulgar fake news 
nas eleições

Foi sancionado ontem (11) 
trecho da Lei que pune com dois a 
oito anos de prisão quem divulgar 
notícias falsas com fi nalidade elei-
toral. A lei havia sido sancionada 
originalmente em junho, mas um 
veto parcial tinha deixado de fora 
o dispositivo que criminaliza a 
disseminação de fake news nas 
eleições. O veto foi derrubado 
pelo Congresso, o que determinou 
a atualização da norma.

A parte sancionada estabelece 
como crime a instauração de 
investigação policial, processo 
judicial, investigação administra-
tiva ou inquérito contra candidato 
sabidamente inocente. Com a 
sanção, também passa a ser 
considerado crime previsto no 
Código Eleitoral divulgar denún-
cias caluniosas contra candidatos 
em eleições.

Na mensagem de veto encami-
nhada ao Congresso, Jair Bolso-
naro argumentava que a conduta 
de calúnia com objetivo eleitoral 
já está tipifi cada em outro dispo-
sitivo do Código Eleitoral, com 
pena de seis meses a dois anos. 
Para o Executivo, ao estabelecer 
punição maior, a nova lei violaria 
o princípio da proporcionalidade 
(Ag.Câmara).

Tramita na Câmara projeto que altera os 
percentuais de distribuição da Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais (CFEM) para destinar recursos ao 
Ministério da Defesa, que serão aplicados em 
aquisição, manutenção e desenvolvimento de 
produtos estratégicos, como armamentos. De 
autoria do deputado Luiz Philippe de Orle-
ans e Bragança (PSL-SP), o ministério terá 
3,2% da arrecadação da CFEM, que também 
é conhecida como royalties da mineração. 

Para conceder esse percentual, dois se-

tores hoje benefi ciados perdem recursos. A 
Agência Nacional de Mineração (ANM) pas-
sará a receber 4% da compensação, contra os 
7% atuais. O órgão utiliza os recursos em sua 
atividade de regulação do setor mineral. Já o 
Ibama perderá integralmente a sua parcela, 
que hoje é de 0,2%. Estes recursos são apli-
cados em atividades de proteção ambiental 
em regiões impactadas pela mineração.

Orleans e Bragança lembra que boa parte 
dos recursos da CFEM são contingenciados 
pelo governo federal para cumprir as metas 

fi scais do ano. Assim, não faz sentido destinar 
uma parcela tão diminuta da CFEM para o 
Ibama. “O ente não precisa desse montante 
para manter-se em operação e tal destinação 
revela-se meramente suplementar a outras 
fontes mais importantes de recursos”, disse.

Por outro lado, há projetos importantes da 
área de defesa que hoje não são contemplados 
com a compensação. O projeto será analisado 
em caráter conclusivo pelas comissões de Meio 
Ambiente; Minas e Energia; Defesa Nacional; 
e Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

Senado pode concluir hoje 
votação da PEC Paralela

derão adotar integralmente 
as mesmas regras aplicáveis 
ao regime próprio da Pre-
vidência para os servidores 
públicos civis da União por 
meio de lei ordinária.

O texto também prevê re-

gras diferenciadas para ser-
vidores da área de segurança 
pública e traz a possibilidade 
de criação do benefício uni-
versal infantil, aprofundando 
a seguridade social da crian-
ça, o que estava previsto na 

proposta inicial da reforma da 
Previdência. O benefício, que 
deverá ser criado posterior-
mente por lei, concentrará 
recursos nas famílias mais 
pobres e na primeira infância 
(Ag.Senado).

PEC de prisão após segunda 
instância na pauta da CCJ

intocável: protege apenas seu 
núcleo essencial, seu âmago, 
sua essência”, explicou a 
relatora no documento. Para 
o senador Arolde de Oliveira 
(PSD-RJ) é preciso votar o 
quanto antes a proposta. “O 
fim da prisão em segunda 
instância é um absurdo. Te-
remos oportunidade de ime-
diatamente dar uma resposta 
à nação brasileira e ao STF”, 
defendeu via Twitter.

Para o senador Lasier Mar-

tins (Podemos-RS) é preciso 
ir mais longe. Ele anunciou 
que vai propor aos líderes 
do Senado favoráveis à PEC 
que se faça a obstrução total 
das votações na Casa até que 
seja aprovada a proposta na 
CCJ. Também pelas redes 
sociais, o senador Flávio Arns 
(Rede-PR) também defendeu 
a prisão após condenação em 
segunda instância e concla-
mou o Congresso a resolver 
a questão (Ag.Senado).

CPI das Fake News vai ouvir 
a deputada Joice Hasselmann

sabe disso. São pessoas inter-
ligadas em todo Brasil, algumas 
recebendo para isso e outras 
não. Muitos robôs. Já sabia e 
não estou nem aí para isso”, 
disse a deputada na rede social.

A CPI das Fakes News tem 
como finalidade investigar 
os ataques cibernéticos que 
atentam contra a democracia; 
a utilização de perfi s falsos 

para infl uenciar os resultados 
das eleições de 2018; a práti-
ca de cyberbullying sobre os 
usuários mais vulneráveis da 
rede de computadores; e o 
aliciamento e orientação de 
crianças para o cometimento 
de crimes de ódio e suicídio. 
O senador Angelo Coronel 
(PSD-BA) é o presidente da 
comissão (Ag.Senado).

Eleição aprofunda impasse 
político na Espanha

Royalties da mineração para o Ministério da Defesa
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Ainda é pequeno o 

nível de mobilização 

de empresas no Brasil 

para adequação da Lei 

Geral de Proteção de 

Dados.

Salvo algumas exceções, 
que iniciaram sua pre-
paração antes mesmo da 

LGPD ser sancionada, por terem 
operações em países europeus 
legislados pela General Data 
Protection Regulation (GDPR) 
desde maio de 2018. É o jeitinho 
brasileiro, em deixar tudo para 
a última hora, que também se 
faz presente quando o assunto 
é LGPD e suas adequações em 
empresas nacionais. 

Para se ter uma ideia, numa 
pesquisa por meio de um portal 
sobre o nível de adequação à 
nova lei, das 75 organizações 
respondentes, a média de matu-
ridade está em 25%, sendo que 
40% deste grupo de empresas 
sequer iniciou o processo de 
adequação. E, pelo andar da 
carruagem, antecipo que ha-
verá uma aceleração somente 
a partir de janeiro de 2020, 
quando o prazo para adequação 
se aproxima da data de início da 
vigência da lei. 

Há menos de 300 dias para 
adequar-se a uma série de 
regras, que se não forem se-
guidas, poderão gerar multas 
milionárias para as empresas. 
A impressão que se tem é que 
as companhias estão a olhar 
a banda passar, sem nada por 
fazer porque ainda não sabem 
como devem se preparar para a 
LGPD, principalmente em rela-
ção à gestão de dados pessoal. 

Para iniciar um processo 
de adequação consistente, as 
companhias devem realizar um 
levantamento de suas atividades 
que envolvem tratamento de 
dados pessoais e sensíveis. Isso 
signifi ca saber como coletam, 
armazenam, analisam e enri-
quecem tais dados. 

Nesta linha, com suporte 
de um assessor jurídico, um 
trabalho de avaliação das bases 
legais para tratamento de dados 
pessoais deverá ser realizado, 
objetivando minimizar esforços 
para alteração de processos ou 
mesmo solicitar consentimento 
para situações em que a empre-
sa não tenha base legal para 
tratamento dos dados. 

Após esse trabalho, as empre-
sas devem iniciar um processo 
para construir os pilares de sus-
tentação do programa, visando a 
adequação do programa à LGPD 
e sua perenidade. Estamos 
falando de processos para ge-
renciamento do consentimento 
e garantia dos direitos dos titu-
lares de dados, tais como cola-
borados, acionistas, candidatos 
a vagas de trabalho e terceiros, 
adequação de contratos de tra-
balho e revisão de processos na 
gestão de benefícios. 

Apesar da lei entrar em vigor a 
poucos meses, existem diversas 
ações, como a revisão e estrutu-
ração de processos, assim como 
a implantação de ferramentas 
e, principalmente, mudança de 
cultura dos colaboradores no 
tratamento de dados pessoais. 
Isto demanda investimentos e 
esforços das empresas e exigem 
senso de urgência pela liderança 
das organizações. 

A maior parte das empresas 
brasileiras ainda trata a adequa-
ção à LGPD como uma questão 
de advogados, profi ssionais de 
TI e de Compliance, quando 
deveria atribuir a responsabili-
dades a todos os envolvidos da 
organização. A fi cha ainda não 
caiu para muitos executivos. 

O alcance e impactos da LGPD 
são muito profundos, afetando 
a estratégia e a operação das 
empresas, e exigindo transfor-
mações organizacionais que não 
podem ser subestimadas. 

(*) - Especialista em LGPD, é diretor 
associado da ICTS Protiviti, empresa 

especializada em soluções para 
gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna.

300 dias para a LGPD e a fi cha 
ainda não caiu nas empresas

André Cilurzo (*)
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Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária
A Diretora Presidente, da Cooperativa de Trabalho dos Catadores Autônomos de Papel Aparas
e Materiais Reaproveitáveis (COOPAMARE), no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto
Social, convoca  participantes do Programa de Moradia Crédito Solidário (Condominio Novo
Horizonte e Condominio Conquista)  para reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a
realizar-se na sua sede social, à Rua Galeno de Almeida nº 659, Pinheiros, no dia 23/11/2019, às
8h00 com 2/3 (dois terços) dos seus associado para primeira convocação; às 9h00 com metade mais
um de seus associados em segunda convocação ou as 10h00 com o numero mínimo de 30
associados em terceira convocação, sendo o quórum para verificação de associados 90 pessoas
conforme Contrato Mútuo de Dinheiro à Pessoa Física para Construção no Programa de
Moradia Crédito Solidário - Responsabilidade Social  para deliberarem sobre os seguintes
assuntos: 1) Eleição dos Representantes da Comissão de Representantes dos Empreendimentos -
CRE - e da Comissão de Acompanhamento das Obras - CAO - do Condomínio Conquista e
Condomínio Novo Horizonte. 2) Assuntos Gerais de interesse social.

São Paulo, 11 de novembro de 2019
Nilzete Romão dos Santos - Diretora Presidente
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Auri Verde, situado na Avenida Carioca, nº 540, esquina com a Rua Auri Verde, 18º Subdistrito -  Ipiranga, com área 
útil de 51,65m², a área comum de 5,25m², totalizando a área construída de 56,90m², cabendo ao mesmo uma quota 
parte ideal no terreno de 0,008324

Observação.:
 DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 03/12/2019, às 11:00 horas, e 2º Leilão dia 05/12/2019, às 11:00 horas. 

LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: JOSÉ 
RONALDO DE JESUS CINTIA CRISTINA 
PASCOAL DE JESUS

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco 
Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 274.437,05 
(Duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinco centavos) 2º leilão: R$ 169.272,41(Cento 
e sessenta e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: O 

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence 

no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não 
transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

LEILÃO DE IMÓVEL

PRESENCIAL E ONLINE

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se às 15:00 horas do dia 25
de novembro de 2019, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960,
19º andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: a) eleição
dos novos membros da Diretoria. b) Alteração parcial do Estatuto Social. c) Consolida-
ção do Estatuto Social. São Paulo, 07 de novembro de 2019. André Kissajikian -
Diretor Executivo.                                                                           (12, 13 e 14)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº0003447-87.2011.8.26.0526 A MMª. Juíza de Direi 
to da 2ªVara Judicial do Foro de Salto, Estado de SP, Drª. Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado 
Costa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Orlando Cézar Pires Paes da Silva, RG 21.810.440, CPF 
142.010.868-95, que lhe foi propos ta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de  
Rodovias das Colinas S/A, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente 
que ocorreu no dia 04/05/2010, por volta das 16h00min, o réu estava trafegando pela Rodovia na 
altura do quilômetro 078+800m, sentido Sul, com o veículo marca GM, modelo Monza, cor azul, ano 
1982, placa BUH-0259, segundo o Boletim de Nº 006455311. Ocorrência e relatório da Concessi 
onária, o condutor perdeu o controle do veículo, devido a problema no sistema de freio, vindo a 
colidir contra as defensas metálicas, causando engavetamento e danificando o patrimônio público 
sob concessão da rodovia. Referido acidente gerou diversos prejuízos ao patrimônio público 
administrado pela autora, sendo necessária a mobilização regional de empregados, bem como a 
instalação de novo material em substituição ao danificado. A autora também alocou pessoal 
capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança 
daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. 
Assim, para realizar os devidos reparos, a autora despendeu, na data da ocorrência, a quantia de 
R$.3.905,00, conforme demonstrativo apresentado. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

SINDICATO DOS CARREGADORES AUTÔNOMOS HORT. PESC. CENT. ABAST. ALIM. DO EST. DE SÃO PAULO - CNPJ/MF 
n° 69.131.290/0001-09 - Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação - Pelo presente edital, ficam convocados todos os 
associados desde sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, a comparecerem no dia 28.11.19 às 14:00 horas em primeira 
convocação, em sua sede social, sita a Av. Gastão Vidigal n° 1946 - Prédio CGC - Vila Leopoldina, São Paulo - Capital, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, tendo por objetivo a seguinte ordem do dia: 1 - Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior; 2 
- Leitura, discussão e aprovação da previsão orçamentária para o exercício de 2020, com o parecer do Conselho Fiscal. Não havendo número 
suficiente de associados para a realização da Assembleia em primeira convocação, a mesma será efetuada duas horas após, no mesmo dia 
e local, com qualquer número de associados presentes. São Paulo, 11 de novembro de 2019. José Pinheiro de Souza - presidente

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
CNPJ 60.837.689/0001-35 - NIRE n° 35300033205

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Novembro de 2019
1. Local, Data e Hora: Na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Senador Teotônio Vilela, s/n, km. 30, no dia 01 de novembro de 2019, às 10:00 
horas. 2. Convocação: O edital de convocação foi publicado nas edições dos dias 23, 24 e 25 de outubro
de 2019 dos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Empresas & Negócios”. 3. Presenças: 
Acionista representando 99,41% do capital social, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro
de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Presidente: Odenir Antonio Valerio e Secretário: Marcos Antonio da
Silva. 5. Ordem do Dia: (i) cancelamento de todas as ações ordinárias emitidas pela Companhia, todas
nominativas e sem valor nominal, que se encontram atualmente em tesouraria, sem redução do valor 
do capital social, com redução do número total de ações; (ii) redução do capital social da Companhia, 
sem cancelamento das ações, para, nesta ordem, (a) absorção dos prejuízos acumulados, nos termos
do artigo 173 da Lei 6.404/76; e (b) devolução de recursos aos acionistas por considerá-lo excessivo; (iii) 
grupamento das ações ordinárias de emissão da Companhia, tendo em vista a redução considerável do
valor patrimonial de cada ação decorrente da redução do capital social previsto no item (ii); (iv) alteração 
do caput do artigo 5° do estatuto social da Companhia, a fim de refletir as alterações decorrentes das 
deliberações acima. 6. Deliberações: Após debate sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, os
acionistas, por unanimidade de votos dos presentes e sem quais restrições, deliberaram: (i) Aprovar o
cancelamento de 327.268 ações ordinárias de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria, todas
nominativas e sem valor nominal, sem redução do valor do capital social, com redução do número total de
ações; (ii) Aprovar a redução do capital social da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, 
dos atuais R$ 45.000.000,00 para R$ 8.904.000,00, uma redução, portanto de R$36.096.000,00, a qual 
será efetuada sem o cancelamento de ações para: (a) absorver os prejuízos acumulados no montante 
total de R$23.096.000,00, conforme registrado nas demonstrações financeiras da Companhia referen-
tes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; e (b) em virtude da existência de capital excessivo, 
proceder a redução de R$13.000.000,00, com a consequente restituição aos acionistas do valor de 
R$ 0,01353 por ação. O pagamento da restituição de capital será feito em moeda corrente nacional,
em data a ser informada pela Companhia oportunamente aos acionistas que forem titulares de ações
da Companhia, a ser fixada após o término do prazo previsto no artigo 174 da Lei 6.404/76. A redução 
de capital em razão do capital excessivo, ora deliberada, somente se tornará efetiva e o pagamento da
restituição de capital somente será devido a partir da data a ser informada pela Companhia, após o 
decurso do prazo de 60 (sessenta) dias para oposição de credores, contados da data da publicação do
extrato da presente ata, o qual será efetuado anteriormente à averbação da mesma na Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo, de acordo com o artigo 174 da Lei 6.404/76. Transcorrido referido prazo, 
será a presente ata levada a registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo. (iii) Dado
que o valor patrimonial de cada ação da Companhia passa a ser aproximadamente R$0,01 por ação,
resolvem os presentes, nos termos do artigo 12 da Lei 6.404/76, aprovar o grupamento das ações da 
Companhia na proporção de 738.836,8630769 para cada 1 ação, sem modificação do valor do capital 
social. A acionista SV Holding Industrial Ltda. (a “SV Holding”) assume a obrigação de adquirir dos 
titulares de frações inferiores a uma ação, após o grupamento, as frações de ações, pelo valor a ser 
apurado considerando um valor patrimonial por ação pós grupamento de R$ 8.722,31 (correspondente
a R$ 0,01181 para cada ação antes do grupamento), fixado com base no valor do patrimônio líquido 
da Companhia após a redução do capital social ora deliberada. O valor pela recompra de frações de
ações deverá ser quitado dentro de até 60 (sessenta) dias contados da respectiva assinatura de ter-
mo de compra e venda entre o acionista que manifestar interesse mediante envio de comunicação à
Companhia por escrito dentro de até 60 (sessenta) dias da presente data, e a SV Holding. O saldo de
frações de ação não alienado será cancelado. Os valores referentes à redução de capital e à aquisição 
de frações de ações pela acionista SV Holding que não puderem ser pagos por falta de informações
cadastrais dos acionistas serão mantidos à disposição dos acionistas pelo prazo legal estabelecido na 
legislação aplicável. (iv) Em razão das deliberações acima, os acionistas aprovam a alteração do caput 
do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar, automaticamente após o registro
da presente ata perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, com a seguinte nova redação:
“Artigo 5° - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$8.904.000,00, representado 
por 1.300 (um milhão e trezentas) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal”. 7. De-
clarações finais: Foi autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário, conforme faculta o artigo
130, §1° da Lei n° 6.404/76. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada 
e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelo acionista presente à Assembleia. 
A presente ata confere com a versão original lavrada em livro próprio. Mesa: Odenir Antonio Valerio
- Presidente, Marcos Antonio da Silva - Secretário. Acionista Presente: SV Holding Industrial Ltda.

Carbon Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF nº 20.936.677/0001-43 - NIRE: 35.228.644.002

Ata de Reunião de Sócios realizada em 30 de Outubro de 2019
Data/Local/Hora: 30/10/2019, 13h, sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, sala 51, Vila Nova Con-
ceição/SP, Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Abrão Muszkat-Presidente; David Leon Rubinsohn-
Secretário. Deliberações aprovadas por Unanimidade: 1.Os sócios decidem consignar que o capital social é excessivo 
com relação ao objeto da Sociedade e a redução do capital social total em R$8.904.936,30, sendo que o capital social 
total é R$21.262.490,00 passará a ser, após a redução, R$12.357.553,70, realizada mediante a redução do valor nominal 
das quotas sociais, atualmente R$1,00 para R$0,58119033565683 por quota. 2.Fica, consignado pelos Sócios que a sócia 
You IncIncorporadora e Participações S.A. comprometeu-se em integralizar o valor já subscrito de R$168.317,47, o qual 
ainda não foi realizado e será compensado com parte do valor a ser recebido pela respectiva sócia em decorrência da 
redução de capital ora deliberada. 3.A You IncIncorporadora e Participações S.A., por sua vez, declara ter pleno conheci-
mento de que não receberá o montante mencionado total a que teria direito com relação à redução do capital em razão 
da compensação mencionada acima no item 2, sendo certo que nada poderá exigir da Sociedade em qualquer momento 
futuro. 4.Observadas as deliberações dos itens1 e 2 acima, tendo em vista que parte do capital social já subscrito pelas 
sócias ainda não havia sido integralizado, no valor de R$2.961.977,36, as sócias aprovam que o valor a ser devolvido 

S.A. R$2.200.000,00, já observada a compensação prevista no item 2 acima. A You Inc Incorporadora e Participações 
S.A. declara, que já recebeu o valor acima e que não possui nada mais a reclamar da Sociedade com relação ao valor a 

acima e que não possui nada mais a reclamar da Sociedade com relação ao valor a ser recebido em razão da redução 
de capital. 5.A ata desta reunião deverá ser publicada para eventual manifestação de credores dentro de 90 dias de sua 
publicação. Após tal prazo, os sócios deverão celebrar a Alteração do Contrato Social para aprovar de forma definitiva 
e efetivar a redução de capital aprovado, nos termos do Artigo 1.084 do Código Civil. Encerramento: Nada mais. SP, 
30/10/2019. Mesa: Abrão Muszkat-Presidente; David Leon Rubinsohn-Secretário,Sócios: You Inc Incorporadora e 
Participações S.A. Abrão Muszkat-Diretor, David Leon Rubinsohn-Diretor; Faray S.A. Eduardo Martins Ribeiro-Procura-
dor; Rocontec Construções e Incorporações Ltda. Luís Fernando Ciniello Bueno-Diretor, Pedro Farjala Rocha-Diretor.

Cia. Melhoramentos Miami do SulCia. Melhoramentos Miami do SulCia. Melhoramentos Miami do SulCia. Melhoramentos Miami do SulCia. Melhoramentos Miami do Sul
CNPJ nº 60.584.612/0001-09
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Convocamos os Srs. Acionistas dessa sociedade a se reunirem
em AGO/E a se realizarem no próximo dia 29/11/2019 às 15:00
horas em sua sede social, na Rua da Glória nº 332, 4º andar,
sala 43, nesta Capital afim de deliberarem: a) leitura, exame e
discussão do relatório da diretoria, Balanço e Demonstrativo do
resultado do exercício de 2018 encerrado em 31/12/2018; b)
encerramento de atividades e da empresa e c)assuntos gerais.
Encontram-se à disposição dos srs. Acionistas, na sede social,
os documentos a que se refere o artigo 133 da lei nº 6.404/76.
São Paulo 11/11/2019. Diretor Presidente: Hissao Okaue.

i3 Latin America Brasil Serviços de Pesquisa Clínica Ltda.
CNPJ Nº 08.190.722/0001-68 - NIRE 35.220.755.816

8ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, os abaixo assinados: Inventiv Health Netherlan-
ds B.V., CNPJ 10.501.730/0001-20, representada por sua procuradora, Ana Paula Nishimori Muniz Pontes, RG 
15.734.793-X-SSP-SP, CPF 191.890.318-22; e Inventiv Health Clinical LLC. CNPJ 10.425.410/0001-38, representada 
por sua procuradora, Ana Paula Nishimori Muniz Pontes, acima qualificada; Únicas sócias da i3 Latin America Brasil 
Serviços de Pesquisa Clínica Ltda., com sede em São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 11.857, 9º andar, con-
junto 92, sala 1, CEP 04578-000, CNPJ 08.190.722/0001-68, JUCESP/NIRE 35.220.755.816 em 04/07/2006, resolvem, 
por unanimidade, alterar o Contrato Social, sendo dispensada a realização de reunião dos sócios em razão da presença 
da totalidade destes, conforme o disposto no artigo 1.072, §3º, da Lei 10.406/02 (“Código Civil”), nos seguintes termos 
e condições. Os sócios, Aprovam por Unanimidade e sem ressalvas: 1. Da Incorporação da Pharmanet do Brasil 
Serviços Clínicos Ltda. e da Inventiv Clinical Solutions Pesquisa Clínica Ltda. pela Sociedade. 1.1. Protocolo 
de Incorporação e Instrumento de Justificação celebrado  em 30/07/2019 entre a Sociedade, a Pharmanet do Bra-
sil Serviços Clínicos Ltda., CNPJ 09.365.217/0001-70, JUCESP/NIRE 35.221.976.921 (“Pharmanet”), e a Inventiv 
Clinical Solutions Pesquisa Clínica Ltda., CNPJ 09.379.338/0001-70, JUCESP/NIRE 35.222.063.849 (“Inventiv”), 
que estabelece os termos e condições das incorporações da Pharmanet e da Inventiv pela Sociedade (“Incorpora-
ções”) e integra o presente instrumento na forma do Anexo I (“Protocolo e Justificação”). 1.2. Ratificar a nomeação 
da empresa especializada G.R.F Assessoria Contábil S.S, CRC 2SP025.004/O-0, CNPJ 10.216.776/0001-05, (“Em-
presa Especializada”), para proceder à elaboração do laudo de avaliação do acervo patrimonial líquido da Pharmanet 
(“Laudo de Avaliação Pharmanet”) e para proceder à elaboração do laudo de avaliação do acervo patrimonial líquido 
da Inventiv (“Laudo de Avaliação Inventiv”), os quais integram o presente instrumento na forma do Anexo II e Anexo 
III, respectivamente. 1.3. Laudo de Avaliação da Pharmanet preparado pela Empresa Especializada, que atribuiu ao 
acervo patrimonial líquido da Pharmanet o valor de R$ 596.238,00. 1.4. Laudo de Avaliação da Inventiv preparado pela 
Empresa Especializada, que atribuiu ao acervo patrimonial líquido da Inventiv o valor de R$ 53.055,00. 1.5. Incorporação 
da Pharmanet pela Sociedade, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação e de acordo com o 
Laudo de Avaliação da Pharmanet, passando a Sociedade a ser sucessora, a título universal, de todos os direitos e 
obrigações da Pharmanet, na forma dos artigos 1.116 a 1.118 do Código Civil e do artigo 227 da Lei 6.404/76 (“Lei das 
S.A.”). 1.6. Incorporação da Inventiv pela Sociedade, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação 
e de acordo com o Laudo de Avaliação da Inventiv, passando a Sociedade a ser sucessora, a título universal, de todos 
os direitos e obrigações da Inventiv, na forma dos artigos 1.116 a 1.118 do Código Civil e do artigo 227 da Lei das S.A. 
2. Aumento de Capital Social. 2.1. Em decorrência da aprovação unânime das Incorporações, concordam os sócios, 
em aumentar o capital social em R$596.243,00, mediante emissão de 596.243 novas quotas, que são subscritas e 
integralizadas pela Inventiv Health Netherlands B.V. e pela Inventiv Health Clinical, LLC., devidamente qualificadas 
no preâmbulo deste, na proporção das participações, respectivamente, detidas por aquelas no capital da Pharmanet e 
da Inventiv, excluída desse cálculo, contudo, a participação antes detida pela própria Sociedade no capital da Inventiv, 
nos termos do artigo 226, §1º, da Lei das S.A. 2.1.1. Desta forma, diante do aumento deliberado na forma do item 2.1. 
acima, o capital social passa de R$20.000,00, dividido em 20.000 quotas, com valor nominal de R$1,00 cada uma, para 
R$616.243,00, dividido em 616.243 quotas, com valor nominal de R$1,00 cada uma. 2.2. Diante dos ajustes promovidos 
e acima indicados, a Cláusula 5ª do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula 5ª-O capital 
social é de R$616.243,00, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 616.243 quotas do valor 
nominal de R$1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: a) Inventiv Health Netherlands B.V. possui 556.419 
quotas, no valor total de R$556.419,00; e b) Inventiv Health Clinical N. LLC. possui 59.824 quotas, no valor total de 
R$59.824,00. §Único-A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solida-
riamente pela integralização do capital social. 3. Da Alteração da Denominação Social da Sociedade. 3.1. Os sócios, 
decidem alterar a denominação social da Sociedade para Syneos Health Brasil Ltda., com efeitos a partir da presente 
data. 3.2. Em decorrência de tal deliberação, a cláusula 1ª do Contrato Social passa a viger com a seguinte redação: 
Cláusula 1ª-A Sociedade limitada denominada Syneos Health Brasil Ltda.(a “Sociedade”) é regida por este Contrato 
Social, pelas disposições do Código Civil Brasileiro aplicáveis às sociedades limitadas (Lei 10.406/2002 e alterações) e 
supletivamente, no que lhe for aplicável, pelas normas das S.A. (Lei 6.404/1976 e alterações). 4. Da Consolidação do 
Contrato Social da Sociedade. 4.1. Por fim, resolvem os sócios consolidar o Contrato Social da Sociedade. Anexo I - 
Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação Celebrado entre 3 Latin America Brasil Serviços de Pesquisa 
Clínica Ltda., Pharmanet do Brasil Serviços Clínicos Ltda. e Inventiv Clinical Solutions Pesquisa Clínica Ltda.; Anexo II - 
Laudo de Avaliação Pharmanet; e Anexo III - Laudo de Avaliação Inventiv. Encontra-se arquivado na JUCESP e na sede 
social. E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 vias. SP, 30/07/2019. 
Inventiv Health Netherlands B.V. pp. Ana Paula Nishimori Muniz Pontes; Inventiv Health Clinical LLC. pp. Ana 
Paula Nishimori Muniz Pontes. JUCESP nº 449.933/19-2 em 23/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

“O objetivo é que seja 
feita uma seleção 
justa para todos os 

brasileiros”, disse. Neste ano, 
cerca de 3,9 milhões de estudan-
tes de todo o país participaram 
de pelo menos um dia de prova. 
Na análise de especialistas, o 
exame foi mais conteudista que 
de anos anteriores.

“[O estudante] não vai pre-
cisar mais fi car buscando nos 
manuais de esquerda ou de 
direita ou em qualquer lugar 
que seja, ideologias”, disse. 
“Como foi para a redação. [O 
participante] poderia escrever 
uma redação de esquerda, de 
direita ou técnica. Queremos 
apenas ver quem sabe elaborar 
uma boa redação. As questões 
foram feitas com esse intuito, 
selecionar as pessoas mais bem 
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Enem dos próximos anos 
será um ‘exame técnico’

O Enem será, nos próximos anos, “um exame técnico e não ideológico”, afi rmou o ministro da 
Educação, Abraham Weintraub

Para especialistas, a prova deste ano foi mais conteudista. 

preparadas”. O tema da redação 
este ano foi Democratização 
do acesso ao cinema no Brasil.

Segundo o presidente do 
Inep, Alexandre Lopes, as 

questões deste ano foram todas 
retiradas do Banco Nacional 
de Itens (BNI), e já estavam 
elaboradas. “Não houve dire-
cionamento para mais ou menos 

conteudistas”, disse Lopes. “O 
que houve foi a equipe buscan-
do dentro do Banco de Itens 
uma prova equilibrada, que 
cobrisse matrizes do Enem. 
Para oferecer às universidades 
um conjunto de alunos com 
boas notas, para escolherem 
os melhores para seus cursos”.

O Inep criou uma comissão 
para defi nir o que não seria 
usado no Enem 2019. De acordo 
com nota técnica publicada pela 
autarquia, a comissão, criada no 
dia 20 de março, deveria “iden-
tifi car abordagens controversas 
com teor ofensivo a segmentos 
e grupos sociais, símbolos, tra-
dições e costumes nacionais” 
e, com base nessa análise, 
recomendar que tais itens não 
fossem usados na montagem do 
exame deste ano (ABr).

A praia La Pelosa, uma das 
principais e mais movimentadas 
da região da Sardenha, na Itália, 
vai exigir a partir do próximo 
verão que os banhistas paguem 
ingressos para entrar no local. O 
anúncio foi realizado pelo prefei-
to da cidade de Stintino, Antonio 
Diana. Segundo o político, a 
medida entrará em vigor após o 
resultados de diversos estudos 
realizados neste ano na praia.

Entre eles, está um projeto 
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Praia da Sardenha exigirá que banhistas paguem ingressos
de biomonitoramento do local, 
que monitora a diversidade mi-
crobiana da famosa praia, utili-
zando tecnologias moleculares. 
Com isso, é possível mapear o 
estado de saúde de La Pelosa. 
O projeto é conduzido pela Uni-
versidade de Sassari e faz parte 
de um plano de recuperação e 
reconstrução da praia.

De acordo com Diana, a praia 
só poderá receber até 1,5 mil 
pessoas e o sistema de paga-

mento de bilhetes é um projeto 
experimental da cidade. O valor 
dos ingressos não foi informado, 

mas o dinheiro será destinado 
para subsidiar a manutenção e o 
monitoramento da praia  (ANSA).

Projeto na Praia La Pelosa começará já no próximo verão. 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
netjen@netjen.com.br

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: JOSÉ HERCULES DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão zelador, 
nascido em Simão Dias - SE, no dia 07/12/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Ribeiro dos Santos e de Maria de Jesus. A pretendente: MARIA 
AIRES DE JESUS RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida 
em Riachão do Dantas, Palmares - SE, no dia (07/09/1981), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Ribeiro dos Santos e de Maria Nativa de Jesus.

O pretendente: RICARDO NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão comerci-
ário, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Enildo Mendes da Silva e de Luzinete Severina do Nascimento. A 
pretendente: MARIA ANTONIA DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em Bom Jardim - PE, no dia (12/08/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Eufl ásio de Santana e de Antonia Agripino de Santana.

O pretendente: SILAS ANDRADE SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão maçariqueiro, 
nascido nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia 28/11/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Juscelino Santos Santana e de Roselita Santana de 
Andrade. A pretendente: CÍCERA JAILZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Custódia - PE, no dia (06/10/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Tiburcio dos Santos e de Severina Maria dos Santos.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LUCAS LEANDRO DIAS ADRIANO, profi ssão: açougueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Flavio Roberto da Costa Adriano e 
de Daniela Leandro Dias Adriano. A pretendente: MILENA DE LOURDES VICENTE, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, 
data-nascimento: 11/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Israel Vicente e de Giane Aparecida Rufi no.

 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Ofi cial Interino

O pretendente: ALEX DOS SANTOS VIEIRA, profi ssão: professor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/06/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Silvino Candos Vieira Filho e de Cristiane dos Santos 
Vieira. A pretendente: KAREN VIVIAN MINC, profi ssão: advogada, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/03/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Jaime Minc e de Flora Mantelmacher Minc. R$12,90

O pretendente: JOHN CARLOS DE LIMA SILVA, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Amontada - CE, data-nascimento: 04/09/1989, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Raimundo José da Silva e de Espedita Raimunda 
de Lima. A pretendente: THAIS DOS SANTOS COSTA, profi ssão: nutricionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santa Maria da Vitória - BA, data-nascimento: 13/04/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Roberto da Costa e de 
Edneide Teixeira dos Santos. R$12,90

O pretendente: CARLOS AUGUSTO SANTOS DA SILVA, profi ssão: cabeleireiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/07/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Antonio da Silva e de Maria José dos 
Santos. O pretendente: MARCELO SOUZA SOARES, profi ssão: auxiliar de escritório, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 19/05/1976, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Manoel Soares e de Dalva 
Souza Soares. R$12,90

O convivente: CARLOS JOSÉ SIQUEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/06/1965, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Leonides Siqueira. A convivente: MARIA CÉLIA ALVES 
DA SILVA, profi ssão: empacotadora, estado civil: solteira, naturalidade: Souto Soares 
- BA, data-nascimento: 11/05/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Reinaldo Afonso da Silva e de Odete Alves da Silva. R$12,90 

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LEANDRO SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em Iramaia, BA, no dia (02/08/1990), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Francisco Novaes de Souza e de Janice Santos Souza. A pretendente: VANESSA 
CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão agente de processo, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (21/05/1983), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Ricardo da Silva e de Ivonete da Silva.

O pretendente: JESSÉ MIRANDA DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão músico, nas-
cido em Osasco, SP, no dia (01/07/1990), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Miranda de Sousa e de Maria Inez Ferrante de Sousa. A pretendente: GISLENE 
FERREIRA PEIXOTO, estado civil divorciada, profi ssão promotora de eventos, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (22/08/1977), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Nilson Peixoto e de Eva Maria Ferreira Peixoto.

O pretendente: ADILSON JOSÉ SUMAQUERO, estado civil viúvo, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (05/09/1962), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Sumaquero e de Anesia Rodrigues de Lara Sumaquero. A 
pretendente: LUZINEIDE PEREIRA DA LUZ, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Codó, MA, no dia (08/08/1979), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Maria da Piedade Pereira da Luz.

O pretendente: LUCAS ALVES CAMARGO CUBA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
logística, nascido nesta Capital, SP, no dia (22/06/1998), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Zenildo Camargo Cuba e de Vanessa Alves Maria. A pretendente: MA-
RIA TAINÁ ALVES SILVA BISPO, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em Juazeiro do Norte, CE, no dia (04/12/1998), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Alves Bispo e de Maria de Fatima Silva Bispo.

O pretendente: ANTONIO CARLOS VITAL DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (12/07/1973), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Manuel Vital da Silva e de Iraci Galdino Ferreira da Silva. A pretendente: MARIA INEZ 
FRANCISCO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão consultora de vendas, nascida em Distrito 
de Mangaratú, Comarca de Nova Granada, SP, no dia (27/05/1968), residente e domiciliada 
em Guarulhos, SP, fi lha de Antonio Francisco Pereira e de Maria de Lourdes da Silva Pereira.

O pretendente: LUCAS HENRIQUE MASSAROLLO, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido nesta Capital, SP, no dia (15/08/1990), residente e domiciliado em Caieiras, 
SP, fi lho de Jamis Nei Massarollo e de Iara Aparecida Bertollo Massarollo. A pretendente: NA-
TÁLIA LEANDRO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (29/03/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Geraldo dos Santos e de Maria Nilce Leandro dos Santos.

O pretendente: JESSÉ MATOS DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Araci, BA, no dia (05/08/1971), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Maximiano Pereira de Souza e de Francisca Maria de Matos. A pretendente: ALDECI ALVES 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Cedro de São João, SE, 
no dia (13/09/1972), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Alves 
de Oliveira e de Valdenice Barros de Oliveira.

O pretendente: JOÃO AUGUSTO RABETTI, estado civil viúvo, profi ssão produtor cultural, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (21/02/1958), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Walter Rabetti e de Maria Apparecida Galhardo Rabetti. A pretendente: ADRIANA 
DA SILVA FLORES, estado civil solteira, profi ssão professora de canto, nascida em Taboão 
da Serra, SP, no dia (18/06/1973), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Lucio Anezio Flores e de Irene da Silva Flores.

O pretendente: LUCAS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de farmácia, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (16/11/1995), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio de Carvalho Oliveira e de Vania Lucia Oliveira Santos. A pretendente: THAYNA 
PATRICIA SANTOS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em 
Itapecerica da Serra, SP, no dia (09/09/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Izael Aves de Souza Filho e de Adriana Marcia de Souza Santos.

O pretendente: PEDRO DE SOUZA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão pintor, nascido 
nesta Capital, Penha de França, SP, no dia (17/06/1966), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Milton de Souza Lima e de Jezuina Luzia Lima. A pretendente: CINTIA 
MARIA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(11/06/1984), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Roza de Souza.

O pretendente: ISMAEL DO PRADO, estado civil divorciado, profi ssão segurança, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (29/05/1960), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Maurilio do Prado e de Georgina Furtado. A pretendente: RISERLANIA GOMES DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Bonito, PE, no dia (07/09/1974), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Pessoa de Oliveira e de 
Maria José Gomes de Oliveira.

O pretendente: RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão faxineiro, 
nascido em Entre Rios, BA, no dia (06/11/1993), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rafael da Conceição dos Santos e de Maria José De Oliveira dos Santos. 
A pretendente: LUANA FIGUEIRÊDO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nas-
cida em Jacaré dos Homens, AL, no dia (01/09/1988), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Santana de Figueirêdo e de Maria José Silva de Figueirêdo.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: MARCO AURÉLIO DE MACÊDO SALERO, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, administrador de empresas, natural de Campinas, SP, (registrado em Vinhedo, 
SP), no dia (08/06/1989), residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, 
fi lho de Fernando Afonso Salero e de Vanusia Maciel de Macêdo. A pretendente: JULIA 
FRIGO, de nacionalidade brasileira, solteira, administradora de empresas, natural nesta 
Capital, Bela Vista, SP, no dia (21/06/1989), residente e domiciliada na Vila Madalena, 
São Paulo, SP, fi lha de Irélio Pedro Frigo e de Valderez do Rocio Frigo.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: JOSÉ REGILAN ANDRADE SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/12/1980, 
auxiliar de serviços geral, natural de Mombaça - CE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Andrade Silva e de Antonia Pinheiro da Silva; A pretendente: 
FRANCIELE NEVES DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 12/08/1980, auxiliar de 
serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Francisco dos Santos e de Maria Neves dos Santos.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/01/1982, agente de viagens, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jose Pedro dos Santos Filho e de Maria da Silva Santos; A pretendente: 
VANESSA TIEMI MASAKI, brasileira, solteira, nascida aos 27/08/1992, assistente fi nanceira, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Satoru Masaki e de Ivone Tomiko Matunaga Masaki.

O pretendente: ALEXANDRE LOURENÇO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
03/11/1994, auxiliar de limpeza, natural de Esmeraldas - MG, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Moreira da Silva e de Jaqueline Alves Lourenço; 
A pretendente: ALANE RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 11/09/1993, de 
serviços domésticos, natural de Petrolândia - PE, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Ferreira da Silva e de Maria José Ramos.

O pretendente: EDSON FRANCISCO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/02/1980, 
vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Osvaldo Francisco de Souza e de Mirtes Magela Souza; A pretendente: AMANDA 
DA CONCEIÇÃO JULIÃO, brasileira, solteira, nascida aos 23/03/1982, professora, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Evani da 
Conceição Julião.

O pretendente: NOILSON PASSOS DE SOUZA JUNIOR, brasileiro, divorciado, nascido aos 
26/02/1979, técnico de sistema de segurança, natural de Osasco - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Noilson Passos de Souza e de Eneide Maria da Silva 
Souza; A pretendente: ELISABETE MARIA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
25/02/1980, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José da Silva e de Maria de Lourdes do Nascimento Silva.

O pretendente: TIAGO FERNANDES SANTANA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 01/10/1991, mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Fernandes Silva e de Maria de Fatima Santana da Silva; A 
pretendente: CINTHIA CRISTINA ALBINO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida aos 
26/10/1993, manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Cristiano Costa Barbosa e de Cristiane Regina Albino.

O pretendente: FABIO AUGUSTO RAMOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/10/1985, 
motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Aldair Antonia Ramos; A pretendente: ÉRICA DE JESUS VALERIO, brasileira, solteira, 
nascida aos 31/08/1991, manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdeli Valerio.

O pretendente: JAIME CORREIA GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/05/1988, copeiro, 
natural de Itabuna - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Nilton Gomes e de Edilza Correia de Jesus Lopes; A pretendente: FABIOLA CERQUEIRA 
DE SOUSA, brasileira, solteira, nascida aos 14/12/1988, atendente, natural de Serra - ES, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Florisvaldo Cerqueira e de Maria 
Vilma Ferreira de Sousa.

O pretendente: CRISTIANO RIBEIRO NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/06/1976, 
sushiman, natural de Santo André - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Francimar Martins Nogueira e de Zilda Maria Ribeiro Nogueira; A pretendente: JULIANA 
DAMACENO GUILHERME, brasileira, solteira, nascida aos 09/05/1984, analista de recursos 
humanos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Geraldo Guilherme e de Lourdes Josefa Damaceno Guilherme.

O pretendente: GABRIEL CHAVES REY, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/03/1996, vend-
edor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Nelson Henriques Rey e de Simone da Silva Chaves; A pretendente: MARIA HELOISA 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 10/11/1997, estagiária, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilton Cezar de 
Oliveira e de Joselma Soares da Silva.

O pretendente: DIEGO ALVES DE CASTRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/09/1986, 
cozinheiro, natural de Jaboatão dos Guararapes - PE, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Enoque Martins de Castro e de Marinalva Alves de Castro; A pretendente: 
DEYSE MARCELINA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 04/08/1993, atendente de 
loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Nadir Marcelina da Silva.

O pretendente: DARLEY DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/05/1985, 
manobrista, natural de Januária - MG, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Luiz da Silva e de Ana Maria dos Santos Silva; A pretendente: MARIA BEZER-
RA SOARES, brasileira, solteira, nascida aos 23/10/1993, manicure, natural de Crato - CE, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osmar de Souza Soares e de 
Maria de Carvalho Bezerra Soares.

O pretendente: ERIVAN DE ARAÚJO TAVARES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/05/1978, garçom, natural de Buíque - PE, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Tavares Avelino e de Edinete Maria de Araújo Tavares; A pre-
tendente: FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 20/05/1979, do lar, natural de Piracuruca - PI, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Mendes da Silva e de Joana Mendes Luiza da Silva.

O pretendente: LEANDRO MICHEL DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 27/11/1985, mecânico de autos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Darci Elmitos dos Santos e de Marta Maria da Silva 
Santos; A pretendente: TAMIRES MENDES MARQUES, brasileira, solteira, nascida aos 
22/03/1993, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vanda Mendes Marques.

O pretendente: JEFFERSON RICARDO SOUZA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/05/1993, garçom, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Ivo Souza da Silva e de Maria Luiza Morais da Silva; A pretendente: 
CARINE OLIVEIRA DA CRUZ CARVALHO, brasileira, solteira, nascida aos 16/07/1998, 
auxiliar de produção, natural de Sátiro Dias - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Damião Pereira de Carvalho e de Joana Oliveira da Cruz Carvalho.

O pretendente: ROMARIO CARLOS PALHARES SA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/02/1991, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luis Carlos de Sousa Sa e de Maria de Jesus Sousa Palhares 
Sa; A pretendente: DEBORA RAQUEL FERREIRA CAVALCANTE, brasileira, solteira, 
nascida aos 29/12/1996, bancária, natural de Recife - PE, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josias Ferreira Cavalcante e de Raquel Severina Rafael.

O pretendente: JOSÉ BARTOLOMEU RAIMUNDO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/10/1961, técnico em transportes, natural de Glória do Goitá - PE, residente e domicili-
ado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Bartolomeu João Raimundo e de Josefa Maria 
de Aquino; A pretendente: VALÉRIA DAMASCENO FELIX, brasileira, solteira, nascida 
aos 17/05/1984, do lar, natural de Aracaju - SE, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Felix e de Ana Lucia Damasceno Felix.

O pretendente: WESLLEY BARBOSA SENA, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/11/1991, 
auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Genival Conceição Sena e de Edmaria Alves Barbosa Sena; A 
pretendente: BRUNA LOURENÇO BERNIZ, brasileira, solteira, nascida aos 18/11/1990, 
babá, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Miguel Arcangelo Pinheiro Berniz e de Maria Solange dos Santos Lourenço Berniz.

O pretendente: ELTON DE BRITO COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/05/1986, 
pedreiro, natural de Bertolínia - PI, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Alves da Costa e de Ildenir de Brito Costa; A pretendente: ROSILENE CRISTINA 
ARROGO, brasileira, divorciada, nascida aos 27/05/1983, auxiliar de enfermagem, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens 
Alaercio Arrogo e de Aparecida Izabel Domingues Arrogo.

O pretendente: EDSON RODRIGUES FARIAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/08/1976, 
telhadista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Edson Silva Farias e de Divina Rodrigues Farias; A pretendente: MARIA 
FLAVIANA COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 02/09/1982, cabeleireira, natural de 
Botuporã - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João José 
da Costa e de Elizabete da Costa.

O pretendente: MARCELO MARTINS OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/10/1991, microempreendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmirio Alves de Oliveira e de Maria Gorete Martins do 
Nascimento de Oliveira; A pretendente: ANA PAULA MARIA DE SANTANA, brasileira, 
solteira, nascida aos 13/06/1990, microempreendedora, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Pereira de Santana e de 
Josefa Maria de Santana.

O pretendente: EMANUEL ABELARDO ARAUJO SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 18/05/1996, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Araujo Santos e de Lucia Santos Araujo; A pretendente: 
JAQUELINE NONATO DE MELO, brasileira, solteira, nascida aos 12/12/2002, estudante, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Arnaldo Nonato de Melo e de Cristina Aparecida dos Anjos Melo.

O pretendente: DANILO SANTOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/02/1993, 
jogador de futebol, natural de São João dos Patos - MA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Djacy Ferreira da Silva e de Claudia Verbenia Santos da 
Silva; A pretendente: JULIANA DE FREITAS MARIANO, brasileira, solteira, nascida aos 
31/01/1996, recepcionista, natural de São Roque - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Manoel Mariano e de Terezinha Monteiro de Freitas.

O pretendente: DANIEL SETE RUFINO, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/11/1990, 
gerente de contas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Sergio Luiz Rufi no e de Marcia Helena Margarida Gonçalves Rufi no; A 
pretendente: MONALISA DE FATIMA BRAGA DA CONCEIÇÃO, brasileira, divorciada, 
nascida aos 12/08/1984, cabeleireira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Augusto Braga da Conceição e de Rosemeire 
de Fatima Matheus da Conceição.

O pretendente: ALEX DE MELO, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/03/1989, operador de 
empilhadeiras, natural de Suzano - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Pedro José de Melo e de Josefa Maria da Conceição; A pretendente: ÉRIKA 
SABRINA LIMA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 05/02/1992, cabeleireira, 
natural de Belo Jardim - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Admilson da Silva e de Elisângela Lima da Silva.

O pretendente: VALDILEI SOUZA DE JESUS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/03/1992, açougueiro, natural de Wenceslau Guimarães - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João de Jesus e de Edileuza Brito de Souza; 
A pretendente: SAMEA DELLINHARES SOARES MARTINS, brasileira, solteira, 
nascida aos 08/06/1997, ajudante geral, natural de Garanhuns - PE, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Alves Martins e de 
Lucilene Soares da Silva.

O pretendente: MÁRIO VINÍCIUS BARBOSA DO PRADO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 16/10/1992, analista de redes, natural de Brasília - DF, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Moisés Santana do Prado e de Solange Eterna 
Barbosa do Prado; A pretendente: AMANDA LIMA DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 16/10/1992, administradora de empresas, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Oliveira Ferreira da Silva 
e de Isabel Lima da Silva.

O pretendente: SIDNEI GIL DA SILVA JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/08/1993, marceneiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sidnei Gil da Silva e de Néria Zózimo de Souza Cunha; A pre-
tendente: JÉSSICA BISPO CALIXTO, brasileira, divorciada, nascida aos 03/07/1991, 
recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Moacyr Calixto Filho e de Ana Lucia da Silva Bispo Calixto.

O pretendente: GILSON GAMA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/11/1981, 
coordenador de logística, natural de Osasco - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Dario de Souza Silva e de Izabel Gama da Silva; A pretendente: ELAINE 
CRISTINA ALBUQUERQUE DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 23/02/1982, 
assistente operacional, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Albuquerque da Silva e de Luciene dos Santos Silva.

O pretendente: MARCIO FERREIRA FEITOSA, brasileiro, viúvo, nascido aos 
30/04/1976, manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Coelho de Carvalho Feitosa e de Gilda Maria 
Ferreira Feitosa; A pretendente: MANUELLA PATRICIA DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 02/11/1987, do lar, natural de Jaboatão - PE, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Jose da Silva.

O pretendente: JEFERSON VICENTE FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/08/1990, supervisor técnico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Indalecio Vicente Ferreira e de Maria do Socorro 
Silva Ferreira; A pretendente: THAIS NOVAIS VIANA, brasileira, solteira, nascida aos 
11/03/1990, analista de administração pessoal, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João da Silva Viana e de Veramar 
Novais Barbosa Viana.

O pretendente: BRUNO ADAO DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/10/1992, consultor de beleza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jailton Adao Ribeiro Santos e de Simone Silva 
de Souza; A pretendente: RAQUEL VASCONCELOS SILVA, brasileira, solteira, na-
scida aos 24/06/1998, assistente de operações, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis Alves da Silva 
e de Maria Neuza de Vasconcelos Silva.

O pretendente: VAGNER MENDES DOS ANJOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
22/05/1985, vigilante, natural de Seabra - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alcides Pereira dos Anjos e de Alice Maria Mendes dos Anjos; A 
pretendente: CLEIDE CRISTINA COSTA, brasileira, divorciada, nascida aos 06/11/1974, 
agente de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jayme José da Costa  e de Maria Santana da Costa.

O pretendente: RAYAN DE CAMPOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/01/1991, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Miguel Mendes Silva e de Iguassu Monica de Campos; A preten-
dente: JUCELMA SATANA BARBOZA, brasileira, solteira, nascida aos 14/01/1978, 
comerciante, natural de Euclides da Cunha - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Apolinário Raimundo Barboza e de Izabel Santana Barboza.

O pretendente: ANDERSON MENDES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/10/1997, ajudante de refeitorio, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Olando Lima de Sousa e de Marlene 
Mendes Souza; A pretendente: LUARA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 16/02/1998, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Eliane Carmo dos Santos.

O pretendente: EDERTANI DE PASSOS ZORANTE, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/12/1987, operador de máquina, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlito de Jesus Zorante e de Maria Aparecida de 
Passos Zorante; A pretendente: TATIANE PEREIRA DE LIMA, brasileira, solteira, nascida 
aos 25/11/1987, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Carlos de Lima e de Maria do Socorro Pereira de Lima.

O pretendente: ESER GUSTAVO DA COSTA GOMES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 07/04/1999, auxiliar de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias Gomes e de Rosilene da Costa 
Gomes; A pretendente: GABRIELE CORREIA DE JESUS DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 02/10/2001, confeiteira, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Estevaldo Carlos dos Santos e de 
Soelma Correia de Jesus.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: KELVIN CAMPOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (04/01/1994), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Gonzaga Pereira e de Jordelina de Campos. A pretendente: 
JENIFFER DOS SANTOS ALVES, estado civil solteira, profi ssão subgerente, nascida nesta 
Capital, Perus, SP, no dia (06/07/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de André Luiz Geremias Alves e de Cleide Inácio dos Santos.

O pretendente: CRISTIANO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operacional de 
segurança, nascido nesta Capital, Vila Madalena, SP, no dia (27/04/1986), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Moreira da Silva e de Judite Alves dos Santos. A 
pretendente: ALINE LANÇA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (04/01/1989), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jesus Donizete Cruz e de Ivete Lança Cruz.

O pretendente: ROBERTO GOMES DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de ouri-
ves, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia (02/08/1977), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genésio Gouveia de Jesus e de Maria de Lourdes Gomes de 
Jesus. A pretendente: GISELI GOMES PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são assistente administrativo, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (21/03/1983), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jailson Batista dos Santos e de Maria de 
Lourdes Gomes Pereira dos Santos.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 8

C
99

-2
40

5-
C

6D
2-

22
83

.



PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 51

MFBP
VIRALIZAR
EXTALPO
NARIZVOCE

LEGGERAIS
ANELARRAS

OMMDADO
DAEDOOC

REIGNACR
BATATAROSTI
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anacro-
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Devasta
como o
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natural

Fala típica
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espiri-
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Prato
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da culiná-
ria suíça

Nome da
letra
muda

(?) Maia,
cantor de
"Azul da 

Cor do Mar"
"(?) me
Deixou",
sucesso
de Skank
Lugar das
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não batiza-
dos (Catol.)

Homem,
em inglês
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de
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abjetas

Via arbo-
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cidades

Tempero 
usado pa-
ra matar
lesmas

Cobra do
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Expressão
gaúcha
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prato como
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O dedo da
aliança
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inglês
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(Mús.)

Antigo 
líder etíope
Prazer do
generoso
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ção de um álbum

Perna, em
inglês

Estudei
"Mais (?)",
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resolução da infra-

ção penalInterjeição
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terno do
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ratório
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rapida-

mente na
internet

Substância que
causa alergia após
picada

3/leg — man — rás. 4/aedo. 5/reign. 7/canalha — mixagem. 8/costumes. 11/batata rosti.
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Quando você encontra um policial de 

uniforme, uma recepcionista de cia aérea ou 

um padre, você sente que pode confi ar neles

Há quem escolha roupas com o único 
propósito de cobrir o corpo, para protegê-lo 
de sol, chuva, vento, calor, frio... 

Diz não se preocupar com imagem, o 
nosso aspecto exterior, que apenas 
o que vem de dentro é que importa. 

Bobagem. É uma característica humana fazer 
uma primeira avaliação do outro a partir do 
que vemos dela. Certamente, não devemos 
fazer julgamentos a partir do que se veste. 
Porém é possível transmitir uma enorme 
quantidade de informação nos primeiros 
cinco segundos em que você entra na sala de 
reunião. Que tal usar esse efeito a seu favor? 

Diferentemente de outros mamíferos, 
que usam audição e olfato para entender 
o mundo e reconhecer os membros de seu 
pequeno núcleo de convívio, nós usamos a 
visão como principal sentido. Grande parte 
do cérebro humano é dedicada a ela. Pense 
num pequeno bando de macaquinhos, com 
um macho alfa, algumas fêmeas e as crias 
mais recentes: quanto menos indivíduos, 
menos têm que dividir suas provisões. Com 
essa capacidade, conseguimos montar orga-

nizações mais complexas, em 

que eliminamos o tempo que 

é preciso para se criar laços 

usando apenas o nariz e os 

ouvidos. Ao socializarmos, 

colhemos informações visuais 

para criamos classificações e 

hierarquias imaginárias, que 

permitem que dois estranhos 

se relacionem _aqui vão al-

guns exemplos. 

Quando você encontra um 

policial de uniforme, uma 

recepcionista de cia aérea ou um padre, você 

sente que pode confiar neles, pelo menos 

para qual deles pedir socorro, informações ou 

uma benção!... Na praia, você sabe identificar 

quem está de férias e quem está trabalhando, 

pelo que estão vestindo (ou não). 

Essas generalizações são intuições que 

temos sobre alguém. E colecionar infor-

mações sobre categorias é essencial para 

sobrevivência. Essas primeiras impressões 

determinam como interpretamos todo o resto 

_não é preciso ver muito para ter uma ideia 

de como é uma pessoa.  

Não é preciso também ter tudo milimetrica-

mente calculado, como se vestisse um outdoor 

com todas suas intenções. Estes recursos são 

valiosos principalmente nas situações em que 

passamos por algum processo de avaliação, 

com entrevistas de emprego, fechamento de 

contratos e até um primeiro encontro.  

(*) É jornalista e consultor de estilo masculino, dá
aulas, palestras e treinamentos, corporativos

e individuais (www.andredoval.com.br).

ANDRÉ DO VAL (*)Corporativo
Estilo

Identidade social

Pixabay

Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon Taphorn

Ação

Este é um bom dia para realizar as coisas. Dê uma olhada 
em alguns de seus projetos inacabados e decida se eles 
devem entrar na ‘pilha de liberações’, pois é hora de deixar 
ir. Existe o ‘Eu devo fazer esta pilha sozinho’, e é nisso que 
você deve trabalhar. Lembre-se, você pode pedir ajuda com 
eles, apenas saiba que é a pilha que você precisa fazer. E 
não se esqueça também da pilha de ‘descartáveis’, pois é 
hora de deixar toda a bagagem desnecessária que apenas 
o sobrecarrega, tornando a vida mais difícil do que poderia 
ser. Pensamento para hoje: Use bem o presente do “tempo” 
que você recebeu. E assim é. Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias.

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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PAGAMENTO DE BÔNUS
Empresa que paga bônus 04 vezes ao ano, deve fazer média para 
o 13º. e férias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE FIRMAR CONTRATO DE EXPERIÊNCIA COM JOVEM 
APRENDIZ EFETIVADO?  

A empresa não deverá firmar contrato de experiência com jovem apren-
diz sendo convertido para contrato por prazo indeterminado, em virtude 
do disposto no artigo 452 da CLT e artigo 13 § 4º da IN SIT 146/2018.

PEDIDO DE DEMISSÃO E SAÍDA IMEDIATA
Funcionário durante o período de férias pode solicitar demissão, com 
saída imediata, como proceder com as férias e a rescisão? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR MENOR DE IDADE
A legislação permite a contratação de menor de 16 anos como trabalha-
dor rural? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA QUE ESTEVE VÁRIOS PERÍODOS AFASTADA DURANTE 
A GRAVIDEZ, DURANTE A LICENÇA MATERNIDADE E AFASTAMENTO 
DEVIDO A PROBLEMAS COM O BEBÊ, TEM DIREITO A VALE REFEIÇÃO 
E VALE TRANSPORTE, COMO PROCEDER?

A concessão de vale refeição e transporte somente será devido quando 
o trabalhador está ativo e trabalhando na empresa. Assim não será 
devido neste caso de afastamento. Será devido apenas cesta básica 
ou vale alimentação durante o afastamento.

FALECIMENTO DURANTE AS FÉRIAS
Como proceder caso o funcionário venha falecer durante as férias? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® NOVEMBRO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •Junção das iniciais de Bra-
sil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul (em inglês), 

o Brics é formado pelas cinco 
principais economias emer-
gentes do planeta e promove, 
amanhã (13) e quinta-feira 
(14), a 11º reunião de cúpula 
em Brasília.

O Bric nasceu em 2006, quan-
do os ministros de Relações 
Exteriores dos quatro países 
se encontraram em Nova York, 
num evento paralelo à Assem-
bleia Geral da ONU. O grupo 
foi formalizado no primeiro 
encontro ofi cial de chefes de 
Estado, em junho de 2009, 
em Ecaterimburgo, na Rússia. 
Na ocasião, os presidentes 
do Brasil, da Rússia, da Índia 
e da China concordaram em 
desenvolver um mecanismo 
de cooperação entre as quatro 
economias. 

Na segunda reunião de cúpu-
la, em abril de 2010, em Brasília, 
o então presidente sul-africano, 
Jacob Zuma, compareceu como 
convidado. A África do Sul 
juntou-se ao grupo na terceira 
reunião de cúpula, em abril de 
2011 em Sanya (China). A par-
tir daí, a sigla ganhou uma letra 
e virou Brics. Em 2010, o Bric 
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Brics fomenta cooperação entre 
economias emergentes há 13 anos
O que nasceu como um apelido do mercado fi nanceiro ganhou fôlego e virou um mecanismo de 
cooperação que reúne 3,1 bilhões de pessoas e equivale a 41% da população mundial

Grupo ganhou força com crise econômica de 2008 e hoje tem banco.

teve participação na aprovação 
da reforma que ampliou a cota 
de economias emergentes no 
FMI. O total de cotas brasilei-
ras no capital do FMI passou 
de 1,78% para 2,32%, com o 
Brasil subindo da 14ª para a 10ª 
posição como acionista.

Na reunião de 2013, em Dur-
ban (África do Sul), os governos 
concordaram em criar uma 
instituição fi nanceira conjun-
ta. Também conhecido como 
Banco do Brics, o Novo Banco 

de Desenvolvimento foi ofi cia-
lizado no encontro de 2014, em 
Fortaleza. Com sede em Xangai, 
o banco nasceu com o objetivo 
de atender ao problema global 
da escassez de recursos para o 
fi nanciamento de projetos de 
infraestrutura e constituir-se 
em uma alternativa ao FMI e 
ao Banco Mundial. 

Cada um dos cinco países 
contribuiu com US$ 10 bi-
lhões para formar o capital 
da instituição fi nanceira. Em 

outra iniciativa, os países do 
Brics concordaram em formar 
o Arranjo Contingente de 
Reservas, um fundo conjunto 
com parte das reservas inter-
nacionais de cada país, para 
ajudar países que passem por 
difi culdades nas contas exter-
nas. Com US$ 100 bilhões, o 
fundo tem US$ 41 bilhões da 
China; US$ 18 bilhões do Bra-
sil, da Índia e da Rússia (cada 
um) e US$ 5 bilhões da África 
do Sul (ABr). 

A ONG Human Rights Watch (HRW) 
denunciou ontem (11) que ‘milhares de 
pessoas com problemas de saúde mental 
em toda a Nigéria estão acorrentadas 
e enclausuradas em várias instalações 
onde sofrem abusos terríveis’. “A deten-
ção, o encarceramento e o tratamento 
violento são comuns em muitos con-
textos, incluindo hospitais estaduais, 
centros de reabilitação, centros tradi-
cionais de cura e instalações religiosas 
cristãs e islâmicas”, afirmou a HRW em 
comunicado.

A especialista para a área de deficiên-
cia daquela ONG, Emina Cerimovic, de-
fendeu que “as pessoas com problemas 
de saúde mental devem ser apoiadas e 
receber serviços efetivos nas suas comu-
nidades, não acorrentadas e abusadas”. 

Doentes mentais são ‘acorrentados’ na Nigéria
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Presidente nigeriano Muhammadu Buha-

ri “ainda não reconheceu esse abuso”. 

O presidente nigeriano Muhammadu 
Buhari disse, em outubro, a propósito dos 
centros de reabilitação islâmicos, que 
“não toleraria a existência de câmaras 
de tortura e abusos físicos de reclusos 
em nome da reabilitação”, lembrou a 

ONG. Contudo, frisou a HRW, “o governo 
ainda não reconheceu que esse abuso é 
também comum nas instalações geridas 
pelo Estado”. 

Entre agosto de 2018 e setembro de 
2019, a HRW visitou 28 instalações “que 
oferecem (...) serviços de saúde mental 
em oito estados, incluindo hospitais psi-
quiátricos federais, hospitais gerais do 
Estado, centros de reabilitação estatais, 
centros de reabilitação estatais, centros 
de reabilitação islâmicos, centros tradi-
cionais de cura, e igrejas cristãs”.

A HRW entrevistou 124 pessoas, 49 que 
foram acorrentadas e as suas famílias, 
funcionários em várias instalações, pro-
fissionais de saúde mental e funcionários 
do governo (RTP/ABr).



São Paulo, terça-feira, 12 de novembro de 2019Página 8

Especial

Passados quatro anos do 
rompimento da barragem da 
mineradora Samarco, ainda é 
recorrente a desconfi ança de 
moradores de municípios banhados 
pelo Rio Doce em relação à 
qualidade da água na região. 

Léo Rodrigues/ABr/Fotos: Tânia Rêgo/ABr

A Fundação Renova, entidade criada para reparar 
os danos da tragédia conforme acordo fi rmado 
em março de 2016, assegura que o tratamento 

permite alcançar os padrões de potabilidade exigidos 
para o consumo humano e conta com o respaldo de 
órgãos ambientais.

Entretanto, gestores do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (SAAE) de Governador Valadares admitem que, 
atualmente, a população da cidade consome menos água se 
comparado ao período anterior ao rompimento. Isso porque 
muitos moradores estão recorrendo a outros meios de for-
necimento. Na foz do Rio Doce, Leone Carlos, presidente 
da Associação de Pescadores de Regência, considera que 
relatórios divulgados não passaram ainda confi ança sobre 
a qualidade da água e do pescado.

“O Rio Doce está numa condição muito similar ao que 
estava antes do rompimento da barragem. Ou seja: sua água 
é possível de ser tratada e disponibilizada para consumo 
da população sem nenhum risco”, afi rma Brígida Maioli, 
responsável pelo programa da Fundação Renova voltado 
para monitorar a qualidade da água do Rio Doce. Há 92 
pontos de monitoramento desde o Rio Gualaxo do Norte, 
passando pelo Rio do Carmo e chegando ao Rio Doce. Em 
22 desses pontos, existem estações automáticas que geram 
informações em tempo real. Segundo o Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas, o Rio 
Doce é atualmente o mais 
monitorado do país.

A evolução é nítida des-
de o rompimento, embora 
seja natural que a turbidez 
aumente nos períodos de 
chuva, já que os sedimentos 
no fundo dos rios são remexi-
dos. “Os metais identifi cados 
no monitoramento são os 
que já existiam antes na ba-
cia. Mas tratada, a água fi ca 
livre desses metais e atinge 
o padrão de potabilidade”, 
reforça.

Análises sobre a presença 
de metais na bacia, porém, têm gerado diferentes interpre-
tações. Em junho, uma nota técnica da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendava consumo 
limitado de peixes do Rio Doce e apontava que a presença 
de cádmio, mercúrio e chumbo no pescado estava acima 
da média mundial. A pesca na bacia segue restrita.

A Fundação Renova vem desenvolvendo uma série de 
ações para melhorar a qualidade da água da bacia e au-
mentar as populações de peixes. A entidade assegura ter 

Dos afl uentes ao Rio Doce: ações 
visam revitalização após tragédia

Ponto de coleta de dados para monitoramento da qualidade da água na foz do rio Doce. 

Dutos instalados ao longo do perímetro urbano
de Governador Valadares. 

Restauração fl orestal em área sob infl uência de rejeitos da barragem de Fundão, trecho do rio Gualaxo do Norte.

recuperado 113 afl uentes, cujos leitos haviam desaparecido 
após a tragédia. Junto ao programa de refl orestamento, 
espera-se recuperar 5 mil nascentes em 10 anos. Ao mes-
mo tempo, mais de R$ 500 milhões deverão ser investidos 
em projetos de saneamento de cidades. Até o fi m de julho, 
foram recebidos 211 pleitos. Os primeiros municípios que 
tiveram verbas liberadas foram São José do Goiabal, Rio 
Casca e São Domingos do Prata, em Minas Gerais, além de 
Colatina, no Espírito Santo.

Foi pactuada como com-
pensação a construção de 
uma nova captação de água 
no Rio Corrente Grande para 
Governador Valadares, um 
dos municípios mais afetados 
pelo desabastecimento na 
época da tragédia. A obra, 
que começou em julho de 
2018 e deve ser entregue 
à prefeitura em março de 
2021, prevê uma adutora 
de 35 km de extensão in-
terligada aos sistemas de 
tratamento localizados em 
três bairros. Com uma vazão 
de 900 litros por segundo, a 
nova adutora será capaz de 

atender 100% da demanda da população de Governador 
Valadares.

Atualmente toda a água distribuída na cidade provém do 
Rio Doce, após tratamento. 

Outras iniciativas também estão em curso no Rio Gua-
laxo de Norte, o primeiro manancial a ser atingido após 
o rompimento pela onda de rejeitos. Ele é afl uente do 
Rio do Carmo que, por sua vez, se encontra com o Rio 
Piranga e dá origem ao Rio Doce. Desde maio, troncos e 

galhos de árvores vem sendo introduzidos em sua calha, 
de forma a criar áreas de remanso. A técnica utilizada em 
mananciais degradados na Europa e na América do Norte, 
foi trazida ao Brasil pela Aplysia, uma empresa que atua 
na área ambiental.

A existência de pedaços de árvores no leito dos rios é 
algo natural, mas eles foram removidos com a passagem 
da lama. Eles ajudam a frear o fl uxo das águas, criando re-
mansos e diversifi cando os ambientes, o que é importante 
para o desenvolvimento das populações de peixes, que 
buscam locais mais calmos para o descanso, a fecundação 
e a alimentação.

“Estamos acelerando um processo que ocorreria natu-
ralmente, recriando as características anteriores desses 
trechos afetados. Em uma área do rio com mata ciliar, a 
árvore vai morrer em algum momento, vai cair um galho, 
depois o tronco. É um ciclo da natureza. Mas aqui, não vamos 
esperar o plantio para a recomposição da mata ciliar que 
vai demorar uns dez anos para termos árvores maiores”, 
explica Pedro Ivo, coordenador do projeto.

Outra iniciativa que está sendo preparada para aplica-
ção no Rio Gualaxo do Norte é fruto de parceria com Lia 
Marinha, uma startup desenvolvida a partir de edital de 
inovação para a indústria realizado pelo Senai. Ela desen-
volveu uma biotecnologia que funciona como uma estação 
de tratamento natural. São ilhas fl utuantes em que espécies 
da fl ora aquática são usadas para fi ltrar matéria orgânica, 
absorver metais e diminuir a turbidez da água. A taboa, 
por exemplo, é nativa da região e mostrou boa capacidade 
para absorver metais. 

Além disso, quando instaladas junto às beiradas do Rio 
Gualaxo do Norte, a biotecnologia seria capaz de impedir 
que parte da lama acumulada na margem seja carregada 
para o leito nos períodos chuvosos. Avaliou-se que a retira-
da da lama das margens do rio ampliaria o impacto e, com 
exceção de alguns locais, a opção foi por estimular a volta 
da matéria orgânica para que a mata ciliar possa crescer 
sobre esse novo solo.

Esse foi um dos motivos que levaram à realização, logo 
após a tragédia, de uma revegetação inicial dessas áreas com 
gramíneas e leguminosas. A medida buscava enriquecer o 
solo e combater a erosão com o consequente escoamento 
de lama para os mananciais. A turbidez da água do Rio 
Gualaxo do Norte está em queda desde o fi m de 2015, 
quando ela atingiu o seu auge.

Brígida Maioli, engenheira ambiental e especialista do 
programa de monitoramento da Fundação Renova.
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